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„Указание“ обозначава технически указания, 
които трябва да се спазват, за да се избегнат 
повреди и нарушения във функционирането 
на уреда.

Опасност от електрическо напрежение в 
електрическите конструктивни елементи!
Внимание: Преди сваляне на облицовката 
изключвайте с ключа за включване и 
изключване.

При ключ за включване и изключено на 
положение включено никога не докосвайте 
електрическите конструктивни части и 
контактите! Съществува опасност от токов 
удар, който може да доведе до опасност за 
здравето или смърт.

В захранващите клеми има напрежение дори 
след изключване с ключа за включване и 
изключване.

„Указание за безопасност“ обозначава 
указания, които трябва да се спазват точно, 
за да се избегнат опасност или нараняване 
на хора и повреди на уреда.

В това описание се използват следните символи и 
указателни знаци. Тези важни указания касаят личната 
защита и техническата безопасност.

Внимание

Фигура: Клемна кутия, опасност от електрическо 
напрежение

Фигура: Връзка за газа: Опасност от отравяне и експлозия 
поради изтичане на газ

Фигура: Запалителен трансформатор, запалителен 
електрод за високо напрежение, горивна камера
Опасност от електрическо напрежение, опасност от 
изгаряне с горещи конструктивни елементи

Фигура: Комбиниран газов вентил,
Опасност от електрическо напрежение
Опасност от отравяне и експлозия поради изтичане на 
газ

 Газовите котли с отворена горивна 
камера трябва да се инсталират само в 
помещение, което отговаря на нормативните 
изисквания за вентилация. В противен 
случай съществува опасност от задушаване 
или отравяне. Прочетете ръководството за 
монтаж и техническо обслужване, преди 
да инсталирате уреда! Спазвайте също 
указанията за проектиране.

Указания за безопасност / Стандарти и наредби
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Ако по управлението респ. конструктивните части за управление 
се извършат технически изменения, ние не поемаме отговорност 
за възникнали вследствие на това щети.
При неправилно използване могат да се появят опасност за живота 
и здравето на хората или повреди на уреда или материални 
ценности.

 Трябва да се използва само пропан съгласно местните наредби, 
защото в противен случай съществува опасност да се появят 
повреди по отношение на поведението при пускане и експлоатацията 
на газовия котел и от това да последва опасност от повреда на 
котела и нараняване на хора.

 При лошо обезвъздушен резервоар за течния газ може да се 
получат проблеми при запалването. В такъв случай се обърнете 
към фирмата, която зарежда резервоара за течен газ.

Указания за безопасност / Стандарти и наредби
Спазвайте точно тези указания за безопасност, за да изключите опасности и щети 
за хората и материалните ценности.

Първоначално пускане в 
експлоатация

- Първоначалното пускане в експлоатация трябва да се извърши от производителя 
на инсталацията или упълномощено от него компетентно лице, като измерените 
стойности трябва да се запишат в протокол за пускането в експлоатация и да 
се съхраняват заедно с това ръководство.

Наредби за безопасност - Валидните национални правила за техника на безопасност и наредби за монтаж 
трябва да се спазват.

- Монтажът, първоначалното пускане в експлоатация, техническият преглед, 
техническото обслужване и привеждането в изправност трябва да се извършват 
от оторизирани специалисти (специализирана фирма за отоплителна техника/
работеща по договор фирма за монтаж).

- При работи по котела/отоплителната инсталация трябва да се изключва 
напрежението (напр. от отделния предпазител или главен прекъсвач) и да се 
вземат мерки срещу включването му отново.

- Изключването трябва да става посредством разделително приспособление, 
което да отделя едновременно всички незаземени проводници на мин. 3 mm 
разстояние от мрежата.

- Ремонтни работи по конструктивни части, чието функциониране е свързано с 
техниката на безопасност, не са разрешени.

- За смяна трябва да се използват подходящи оригинални резервни части или 
еквивалентни части, одобрени от производителя.

Инструктаж на 
експлоатиращия инсталацията

- Представител на производителя на инсталацията трябва да предаде на 
експлоатиращия инсталацията ръководството за експлоатация и да го 
инструктира за обслужването.

Указание: Ръководството за монтаж трябва да се съхранява старателно и 
да се прочете преди монтажа на уреда. Вземете под внимание и 
указанията за проектиране в приложението!

Преди монтажа на газовия котел Wolf трябва да се получи разрешение от 
газоснабдителното предприятие, регионалната инспекция по коминочистене 
и нисшестоящото ведомство ВиК.
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Стандарти и наредби

Категория: II2ELL3P<DE>и II2H3P<AT>
Клас Nox: 5
К.п.д.:  (3 звезди съгласно 92/42/ 
 ЕИО) за режим със затворена  
 горивна камера
Типове димоходи: CGG-2:
 C12x, C32x, C42x, C52, B32  
 CGU-2:    
 B11BS
Начин на работа: с отворена горивна камера / 
 със затворена горивна камера
Възможност за комин / въздуховоден,
свързване към: димоходен комин /
 въздуховодна, димоходна тръба

- Преди монтажа на комбинирания газов котел Wolf 
трябва да се вземе разрешение от газоснабдителното 
предприятие и компетентните органи

- Газовите котли с отворена горивна камера трябва да 
се използват само в помещение, което отговаря на 
нормативните изисквания за вентилация

Указания за безопасност / Стандарти и наредби

Газовият котел отговаря на следните разпоредби

Европейски директиви
- 2006/ 95/EО Директива за електрическо оборудване, 

предназначено за използване в определени граници на 
напрежението

- 2004/108/EО Директива за ЕМС
- 90/396/ЕИО Директива за газови уреди
- 92/42/ЕИО Директива за енергийна ефективност

Стандарти DIN / EN
- EN 297; EN 298; EN 483; EN 625;
EN 55014-2; EN 60335-1; EN 60335-2-102;
EN 60529; EN 61000-3-2; EN 61000-4-3

При монтажа трябва да се спазват долупосочените 
наредби, правила и директиви:

- Директиви за котелни помещения или строителни 
правила и норми на отделните страни − „Директиви 
за изграждане и оборудване на котелни помещения и 
техните складове за гориво“

- Технически правила за газови инсталации и 
инсталации за питейна вода DVGW-TRGI 1996 и TRF 
1996 (в съответната валидна редакция)

 Стандарти DIN / EN
- EN 437 Газове за изпитване, налягания за изпитване, 

категории уреди

- DIN EN 1283 Методи за изчисляване на   
  стандартното отоплително натоварване

- DIN EN 12828 Отоплителни системи в сгради
- DIN EN 1717 Защита на питейната вода от   

  замърсявания в инсталациите  
  за питейна вода

- DIN EN 50156-1 (VDE 0116 част 1)
   Електрическо оборудване на
   горивни инсталации

- Местни разпоредби на службите за строителен 
и промишлен надзор (представяни най-често от 
инспекцията по коминочистене)

- М е с т н и  р аз п о р ед б и  н а  газо с н а бд и тел н ото 
предприятие
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440

Размери

Комбинирани газови котли Газови отоплителни котли

1 Подаваща линия на 
отоплението

Подаваща линия на 
отоплението

2 Топла вода Подаваща линия на бойлера

3 Студена вода Връщаща линия на бойлера

4 Връщаща линия на 
отоплението

Връщаща линия на 
отоплението

5 Връзка за газа Връзка за газа

Монтаж в шкаф
При монтажа на газовия котел в шкаф трябва да се спазва 
следното:

Не монтирайте газовия котел на задната стена на 
шкаф, защото товароносимостта на този строителен 
елемент не е достатъчна. Съществува опасност 
от изтичане на газ и вода и вследствие на това - 
опасност от експлозия и опасност от наводнение.

- Отстранете задната стена на шкафа
Разстоянието на газовия котел до страниците на шкафа трябва 
да е мин. 25 mm.

В тавана на шкафа е необходимо да се изреже отвор 
с размери мин. 410 x 550 mm. В противен случай 
съществува опасност от задушаване и отравяне

При газови котли с отворена горивна камера във 
вратата на шкафа трябва да се постави подходяща 
решетка за приточния въздух с минимално свободно 
напречно сечение 600 cm2

В противен случай съществува опасност от 
задушаване и отравяне
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Конструктивна схема CGU-2(K) 18/24

Горивна камера

Вътрешно устройство
за пълнене (опция)
не <DE><AT>

Комбиниран 
газов вентил

Разширителен съд

Трипътен
превключващ вентил

2-ри датчик на 
подаващата 
линия

Температурен 
ограничител

Контролиращ 
електрод

Запалителен електрод

Топлообменник за 
водата за отопление

Предпазен клапан

Дренажен кран

Топла вода
Сензор за разход и 
температура

1-ви датчик на 
подаващата линия

Прекъсвач на тягата

Газова горелка

Филтър на 
отоплителния кръг

Филтър за студената 
вода с ограничител на 

дебита

Помпа на отоплителния 
кръг

Обезвъздушител

Байпас

Термостат за защита 
от прегряване от 
димните газове

Подаваща линия 
на отоплението

Връщаща линия на 
отоплението
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Конструктивна схема CGG-2(K) 18/24

Вентилатор за димните 
газове с регулиране на 

скоростта

Горивна камера

Вътрешно устройство
за пълнене (опция)
не <DE><AT>

Комбиниран газов 
вентил

Разширителен съд

Трипътен
превключващ вентил

2-ри датчик на 
подаващата линия

Температурен 
ограничител

Съединител към 
въздуховода/димохода

Контролиращ 
електрод

Запалителен електрод

Топлообменник за 
водата за отопление

Пресостат за 
диференциално 
налягане

Предпазен клапан

Дренажен кран

Топла вода
Сензор за разход и 
температура

1-ви датчик на 
подаващата линия

Сборник за
димните газове

Газова горелка

Филтър на 
отоплителния кръг

Филтър за студената 
вода с ограничител на 

дебита

Помпа на отоплителния 
кръг

Обезвъздушител

Байпас
Подаваща линия на 
отоплението

Връщаща линия на 
отоплението
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Конструктивна схема / Обозначаване  
на котлите

Топлообменник за 
водата за отопление

Газова горелка

Комбиниран газов 
вентил

Разширителен съд

Обезвъздушител

Помпа на 
отоплителния кръг

Топлообменник за 
топлата вода

Предпазен клапан

Дренажен кран

Филтър на отоплителния 
кръг

Филтър за студената 
вода с ограничител на 

дебита

Температурен ограничител
на подаващата линия

2-ри датчик на 
подаващата линия

1-ви датчик на 
подаващата линия

Трипътен
превключващ вентил

Сензор за разход 
на топла вода и за 
температура
(само комбинирани котли)

Байпасен вентил

Система Hydro Tec
(вградени конструктивни 
части)

Преливен вентил

Термостат за защита
от прегряване от димните 
газове

Уред Wolf Low-NOx със система Hydro Tec (с щекери и щифтове за бърз монтаж), 
проектиран за минимални емисии, висока енергийна ефективност и компактно изпълнение. 

Топлообменник за топла вода и сензор за разход на топла вода и температура
само при комбинирани котли

CGU-2 − 18/24 Газов котел с отворена горивна камера и вградена връзка с бойлер
CGU-2K − 18/24 Комбиниран газов котел с отворена горивна камера

CGG-2 − 18/24 Газов котел със затворена горивна камера и вградена връзка с бойлер
CGG-2K − 18/24 Комбиниран газов котел със затворена горивна камера

Обозначения на котлите:
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Газовият котел трябва да се инсталира само в защитени 
от замръзване помещения.

При монтажа на уреда трябва да се внимава 
крепежните части да притежават достатъчна 
товароносимост. Трябва да се вземе под 
внимание и състоянието на стената, защото в 
противен случай може да се получи изтичане 
на газ и вода и вследствие на това − опасност 
от експлозия и наводнение. Възможно е и 
образуване на шум.
При монтажа на уреда трябва да се внимава 
в газовия отоплителен котел да не попаднат 
замърсяващи материали (напр. прах от 
пробиването), защото това може да доведе 
до повреди на уреда.
Горивният въздух, който се подава на уреда, 
не трябва да съдържа химически вещества, 
напр. флуор, хлор или сяра. Подобни вещества 
се съдържат в спрейове, разтворители и 
почистващи препарати. В неблагоприятен 
случай те могат да доведат до корозия, дори в 
системата за димните газове.

Газовите котли със затворена горивна 
камера трябва да се инсталират само в 
помещение, което отговаря на нормативните 
изисквания за вентилация. В противен 
случай съществува опасност от задушаване 
или отравяне. Прочетете ръководството за 
монтаж и обслужване, преди да инсталирате 
газовия котел! Спазвайте също указанията 
за проектиране.

Звукоизолация:
При критични условия за монтаж
(напр. монтаж на стена, изпълнена по сух 
способ) може да се наложи вземане на 
допълнителни мерки за звукоизолация 
на уреда. В такъв случай използвайте 
звукоизолационни дюбели и евентуално 
гумени буфери респ. изолационни ленти.

Указания за монтаж / Монтажни размери

Ляв въртящ се фиксатор Десен въртящ се фиксатор

Фигура: Отваряне на въртящите се фиксатори

- Определете позицията за монтаж на газовия котел, 
вземете под внимание зададените минимални 
разстояния (виж „Размери“).

- Закрепете приложения монтажен шаблон (лист хартия) 
на стената.

- Пренесете маркираните на монтажния шаблон позиции 
за отворите за закрепване и връзките на стената (напр. 
с дрелка).

- Отстранете монтажния шаблон.
- Пробийте отвори Ø 12 mm за винкела за окачване 

и закрепете винкела за окачване посредством 
приложените дюбели и винтове. (Годността на дюбелите 
за съществуващата структура на стената трябва да се 
провери предварително!).

- Свалете капака на облицовката на газовия котел. За тази 
цел отворете капака на управлението надолу, освободете 
десния и левия въртящ се фиксатор, освободете капака 
на облицовката долу и го откачете горе.

- Окачете газовия котел с усиления крепеж на гърба на 
уреда във винкела за окачване.

Общи положения

Внимание
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Указания за монтаж / Монтажни размери
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Монтажни размери на котела при наличен бойлер SW-120 / CSW-120
Скрита инсталация

Монтажни размери на котела при наличен бойлер SW-120 / CSW-120
Открита инсталация
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Открита и скрита инсталация

Фигура: Изглед отдолу на съединителния комплект за 
открита инсталация

Скрита инсталация (аксесоари)

Фигура: Изглед отпред на съединителния комплект за скрита 
инсталация

Фигура: Изглед отдолу на съединителния комплект за скрита 
инсталация

Открита инсталация (аксесоари)

Фигура: Изглед отпред на съединителния комплект за открита 
инсталация

 Подаваща линия на отоплението Rp ¾
 Топла вода Rp ¾ (при комбинирани газови котли)
 Студена вода Rp ¾ (при комбинирани газови котли)
 Връщаща линия на отоплението Rp ¾
 Връзка за газа Rp ½
	 Дренаж за предпазния клапан R 1

При отоплителни котли без ползване на топла вода затворете плътно връзката за студената и 
топлата вода с капачка G ¾ (аксесоар)!
При неспазване на това изискване, поради неконтролирано изтичане на вода са възможни 
материални щети за сградата и обзавеждането!

 Подаваща линия на отоплението R ¾
 Топла вода R ¾ (при комбинирани газови котли)
 Студена вода R ¾ (при комбинирани газови котли)
 Връщаща линия на отоплението R ¾
 Връзка за газа R ¾
	 Дренаж за предпазния клапан R 1
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Инсталиране на котела, общи положения 

 Свързване на газа

Полагането на газопровода и свързването от 
страната на газа трябва да се извършват само 
от фирма-концесионер за инсталиране на газови 
уреди. При херметичната проба на газопровода 
сферичният газов кран на комбинирания газов 
котел трябва да е затворен.
Преди свързване на газовия отоплителен 
котел почиствайте отоплителната мрежа и 
газопровода от остатъци, особено при по-стари 
инсталации.
Преди пускането в експлоатация трябва да 
се провери херметичността на тръбните 
съединения и връзките от страната на газа.
При непрофесионално инсталиране или при 
използване на неподходящи конструктивни 
части респ. възли, може да изтече газ и да 
предизвика опасност от отравяне и експлозия.

Към газовия вентил може да се подведе газ с 
максимално налягане 150 mbar. При по-високо 
налягане за изпитване газовият вентил може 
да се повреди и да предизвика опасност 
от експлозия, задушаване и отравяне. 
При херметичната проба на газопровода 
сферичният газов кран на газовия котел 
трябва да е затворен.

Ако налягането на захранващия тръбопровод 
за студена вода е 10 bar над максимално 
допустимото работно налягане, трябва да 
се монтира редукционен клапан, защото в 
противен случай може да изтече вода и да 
предизвика опасност от наводнение.

Фигура: Свързване на студената вода

 Свързване на студената и топлата вода

За свързването на студената и топлата вода се препоръчва 
инсталация съгласно фигурите по-долу.

- За инсталацията могат да се закупят съединителни 
комплекти Wolf (аксесоари) по избор за открита или 
скрита инсталация. Съединителните тръби са Cu 18x1.

Хидравлични връзки

Указание: Във връзката за студената вода  на котела 
е поставен серийно комбиниран филтър 
за студена вода с разходомер . (виж 
фигурата)



 

Фигура: Разходомер с филтър за студена вода

 Монтаж в шкаф

При монтажа на газовия котел в шкаф трябва да се 
спазва следното:

Не монтирайте газовия котел на задната 
стена на шкаф, защото товароносимостта на 
този строителен елемент не е достатъчна. 
Съществува опасност от изтичане на газ и вода 
и вследствие на това опасност от експлозия и 
опасност от наводнение.
Отстранете задната стена на шкафа.
Разстоянието на газовия котел до страниците на 
шкафа трябва да е мин. 25 mm.

В тавана на шкафа е необходимо да се изреже 
отвор с размери мин. 410 x 550 mm. В противен 
случай съществува опасност от задушаване и 
отравяне.

При газови котли с отворена горивна камера 
във вратата на шкафа трябва да се постави 
подходяща решетка за приточния въздух 
с минимално свободно напречно сечение 
600 cm2.
В противен случай съществува опасност от 
задушаване и отравяне.

Тъй като филтърът за студената вода 
трябва да се почиства при нужда, е 
необходимо да се предвиди
монтаж/демонтаж на място.

В противен случай има опасност от
нарушение във функционирането.
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Електрическо свързване CGU-2(K) / CGG-2(K)

Общи указания

Инсталацията трябва да се извършва 
само от сертифицирана фирма за 
електроинсталации. Наредбите на 
компетентните органи и наредбите на 
местното енергоснабдително предприятие 
трябва да се спазват.

В захранващите клеми на уреда има 
електрическо напрежение дори след 
изключване с ключа за включване и 
изключване.

Клемна кутия

Клемна кутия

Регулиращите, управляващите и защитните устройства са 
окабелени и изпитани.
Необходимо е само свързване към мрежата и свързване 
на външните аксесоари.

Свързване към мрежата

Свързването към електрическата мрежа трябва да се 
осъществи чрез фиксирано свързване или алтернативно 
с щепсел шуко (щепселът шуко не трябва да се намира в 
защитена зона 1 или 2 − близо до ваната или душа).

При фиксирано свързване мрежата трябва да се свърже 
чрез разделително приспособление (напр. предпазител, 
авариен прекъсвач на отоплението) на мин. 3 mm 
разстояние от контакта.
Свързващ кабел гъвкав, 3 x 1,0 mm² или твърд, 
макс. 3 x 1,5 mm².
При свързване към мрежата с щепсел шуко до него трябва 
да има достъп. Свързващ кабел гъвкав 3 x 1,0 mm².
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 Свързване на клапата за димните газове 
(230 V; макс. 200 VA)

Завинтете винтовия кабелен съединител в клемната кутия. 
Прекарайте свързващия кабел през винтовия кабелен 
съединител и го закрепете. Свържете кабела към клемите 
L1, N,         и      . 

Фигура: Свързване на клапата за димните газове

 Смяна на предпазител

 Преди смяна на предпазител котелът 
трябва да се изключи от мрежата. С ключа 
за включване и изключване на уреда не се 
извършва изключване от мрежата!

 Опасност от електрическо напрежение в 
електрическите конструктивни елементи. 
Никога не докосвайте електрически 
конструктивни елементи и контакти, 
ако котелът не е изключен от мрежата. 
Съществува опасност за живота!

Фигура: Управление наклонено напред,
капак на клемната кутия отворен

Предпазител

 Електрическо свързване CGU-2(K)

Свързване  на изхода A1 (230 V AC; макс. 200 VA)

Завинтете винтовия кабелен съединител в клемната кутия. 
Прекарайте свързващия кабел през винтовия кабелен 
съединител и го закрепете. Свържете кабела към клемите 
L1, N и       .L1, N и       .

Фигура: Свързване на изхода A1

Указания за монтаж при електрическото свързване

- Преди отварянето изключете инсталацията от 
напрежението.

- Наклонете управлението настрани.
- Отворете клемната кутия.
- Завинтете приспособлението за предпазване от опъване в 

подвижните части.
- Свалете около 70 mm от изолацията на свързващия 

кабел.
- Прекарайте кабела през приспособлението за 

предпазване от опъване и затегнете приспособлението за 
предпазване от опъване.

- Издърпайте 5-щифтовия щекер.
- Съединете съответните жила към 5-щифтовия щекер.
- Поставете подвижните части отново в корпуса на клемната 

кутия.
- Пъхнете 5-щифтовия щекер отново в правилната позиция.

L1, N,         и      . 

A Свързване към мрежата 230 V AC/50 Hz

C Програмируем изход A1

G Свързване на клапата за димните газове

D Програмируем вход E1 с нулев потенциал

E Двупроводна шина eBus
свързване на дигитални аксесоари за 
управление Wolf

F Външен датчик

A          C            G            D      E      F

.

230 V                                < 24 V 

230 V                                < 24 V
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 Електрическо свързване CGG-2(K)

Фигура: Свързване на циркулационната помпа / външен 
аксесоар

Смяна на предпазител

 Преди смяна на предпазител котелът 
трябва да се изключи от мрежата. С ключа 
за включване и изключване на уреда не се 
извършва изключване от мрежата!

 Опасност от електрическо напрежение в 
електрическите конструктивни елементи. 
Никога не докосвайте електрически 
конструктивни елементи и контакти, 
ако котелът не е изключен от мрежата. 
Съществува опасност за живота!

Фигура: Управление наклонено напред,
капак на клемната кутия отворен

Предпазител

Свързване на изхода A1 (230 V AC; макс. 200 VA)

Завинтете винтовия кабелен съединител в клемната кутия. 
Прекарайте свързващия кабел през винтовия кабелен 
съединител и го закрепете. Свържете кабела към клемите 
L1, N и   .L1, N и   .

Фигура: Свързване на изхода A1

Указания за монтаж при електрическото свързване

- Преди отварянето  изключете  инсталацията  от 
напрежението.

- Наклонете управлението настрани.
- Отворете клемната кутия.
- Завинтете приспособлението за предпазване от опъване в 

подвижните части.
- Свалете около 70 mm от изолацията на свързващия кабел.
- Прекарайте кабела през приспособлението за 

предпазване от опъване и затегнете приспособлението за 
предпазване от опъване.

- Издърпайте 5-щифтовия щекер.
- Съединете съответните жила към 5-щифтовия щекер.
- Поставете подвижните части отново в корпуса на клемната 

кутия.
- Пъхнете 5-щифтовия щекер отново в правилната позиция.

Захранване с напрежение на  външен аксесоар
(230 V AC; макс. 200 VA)

Завинтете винтовия кабелен съединител в клемната кутия. 
Прекарайте свързващия кабел през винтовия кабелен 
съединител и го закрепете.
Свържете кабела към клемите L1, N и       

Netz Z A1
N

N

NL1L1 L1
L1 L1L1 N NN

3

Z A1
N

N

NL1L1 L1
L1 L1L1 N NN

3

Netz

A Свързване към мрежата 230 V AC/50 Hz

B Мрежово захранване на външ. аксесоари
230 V AC/50 Hz/макс. 200 VA

C Програмируем изход A1

D Програмируем вход E1 с нулев потенциал

E Двупроводна шина eBus
свързване на дигитални аксесоари за 
управление Wolf

F Външен датчик

A          B         C            D      E      F

230 V                                < 24 V

230 V                                < 24 V
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Свързване на аналогов външен датчик

Аналоговият външен датчик за дигитален аксесоар за 
управление (напр. BM) може да се свърже по избор към 
клемния блок на газовия котел в клема AF респ. към 
клемния блок на BM.

Фигура: Свързване на аналогов външен датчик 

Свързване на дигитален аксесоар за управление Wolf 
(напр. BM, MM, SM1, SM2, KM)

Трябва да се свързват само управления от програмата за 
аксесоари на Wolf. Схема за свързване е приложена към 
съответната аксесоарна част.
Като съединителен кабел между аксесоара за управление 
и газовия котел трябва да се използва двужилен кабел 
(сечение > 0,5 mm²). Фигура: Свързване на дигитален аксесоар за управление Wolf 

(интерфейс eBus)

Електрическо свързване CGU-2(K) CGG-2(K)

Фигура: Свързване на параметрируем вход

Свързване на параметрируем вход E1 (< 24 V)

Свържете кабела за вход 1 към клемите E1 съгласно 
електрическата схема, преди това отстранете моста между 
a и b на съответните клеми.

Функциите на входа E1 могат да се отчитат и настройват 
само с годен за eBus аксесоар за управление Wolf.

Свързване на датчика на бойлера 

- Ако се свързва бойлер, синята букса на датчика на 
бойлера трябва да се свърже към синия щекер на 
управлението.

-  Трябва да се спазва ръководството за монтаж на 
бойлера.

Фигура: Син щекер за свързване на датчика на 
бойлера

Син щекер

Внимание

Спазвайте
+ , -
полюсите!
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Пълнене / Обезвъздушаване на 
инсталацията

Процедура при котли с
вътрешно устройство за пълнене
не за <DE> <AT> 

- Напълнете цялата отоплителна система и котела през вътрешното устройство 
за пълнене или кран за проверка, пълнене и изпразване от страната на 
инсталацията до около 0,5 − 1 bar и обезвъздушете отоплителната система.

- Затворете спирателните устройства на котела от страната на отоплението  
(в подаващата и връщащата линия).

- Пъхнете дренажния маркуч в дренажния кран на хидравличния блок.

- Промийте топлообменника чрез едновременно отваряне на вътрешното 
устройство за пълнене и на дренажния кран на хидравличния блок 
(внимавайте да не остане въздух в топлообменника).

Процедура при котли без
вътрешно устройство за пълнене

Пълнене на инсталацията За осигуряване на безупречно функциониране на газовия 
отоплителен котел е необходимо правилно напълване и пълно 
обезвъздушаване. 
В противен случай има опасност от нарушение във функционирането.

Към водата за отопление не трябва да се добавят инхибитори или 
препарати за защита от замръзване, в противен случай може да 
се наруши херметичността и да изтече вода и това да доведе до 
опасност от наводняване.

- Затворете сферичния газов кран.

- Преди свързването на газовия котел отоплителната система трябва да се 
промие, за да се отстранят остатъци и мустаци от заваряването, кълчища, 
кит и др. от тръбопроводите и да се изгони събраният въздух.

- Пълнете системата за топла вода на котела, докато започне да изтича вода от 
някой кран за топла вода.

- За пълнене на отоплителната инсталация използвайте връзките за проверка, 
пълнене и изпразване. Отворете капачката на автоматичния обезвъздушителен 
вентил на помпата на отоплителния кръг, като я завъртите около 2 пъти.

- Отворете всички вентили на радиаторите и спирателните устройства на газовия 
котел от страната на отоплението.

- Напълнете цялата отоплителна система и котела през крановете за 
проверка, пълнене и изпразване (аксесоари Wolf) до около 0,5 − 1 bar и 
обезвъздушете отоплителната система.

- Затворете спирателното устройство във връщащата линия на котела от страната 
на отоплението.

- Пъхнете дренажния маркуч в дренажния кран на хидравличния блок (алтернативно, 
ако има само една връзка за проверка, пълнене и изпразване).

- Промийте котела чрез едновременно отваряне на крановете за проверка, 
пълнене и изпразване и/или дренажния кран на хидравличния блок 
(внимавайте да не остане въздух в топлообменника).

- Отстранете дренажния маркуч (ако има) и отворете отново спирателните 
устройства на котела от страната на отоплението.

- След обезвъздушаването повишете налягането на инсталацията до 2,5 bar.

- Включете уреда, завъртете ключа за избор на температурата на водата за 
отопление в положение „2“ (помпата работи, светещият пръстен за индикация 
на състоянието свети постоянно зелено).

- Обезвъздушете помпата като развиете малко обезвъздушителния винт 
и го затегнете отново, най-добро обезвъздушаване се постига при 3-то 
помпено стъпало.

 При силно падане на налягането на инсталацията долейте вода.

- Отворете сферичния газов кран. Натиснете бутона за деблокиране при повреда.

- При постоянен режим на работа отоплителният кръг се обезвъздушава 
автоматично чрез помпата на отоплителния кръг, най-добро обезвъздушаване 
се постига при 3-то помпено стъпало. 
След обезвъздушаването настройте на 1-во или 2-ро помпено стъпало за 
намаляване на шума респ. настройте по желание на клиента.

- При налягане на инсталацията под 1,0 bar котелът може да показва повреда, 
ако е необходимо допълнете от страната на отоплението.

Вътрешно устройство  
за пълнене

не за <DE><AT> 

Дренажен
кран

Фигура: Спирателни арматури 
(аксесоари)

Спирателен кран за газа

Подаваща линия на отоплението
(вкл. връзка за проверка, пълнене  
и изпразване)

Връщаща линия на 
отоплението (вкл. 
връзка за проверка, 
пълнене и изпразване)

Автоматичен
обезвъздушителен вентил

Връзка за 
проверка, 
пълнене и 
изпразване

Внимание
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В противен случай има опасност от нарушение във функционирането.

- Посочете на клиента възможностите за пестене на енергия.Пестене на енергия

Инструкции за пускането 
в експлоатация

Първоначалното пускане в експлоатация и обслужването на котела 
както и инструктажа на експлоатиращия котела трябва да се извършат от 
квалифициран специалист!

Инструкции за пускането в експлоатация

-  Промийте и обезвъздушете основно котела (използвайте спирателните вентили 
с кранове за проверка, пълнене и изпразване от аксесоарите Wolf), напълнете 
котела и инсталацията и проверете херметичността им. Обикновено работното 
налягане в студено състояние е 1,5 bar. Не допускайте изтичане на вода.

- Проверете положението и стабилността на вградените елементи.

- Проверете входното налягане на газа.

-  Проверете херметичността на всички връзки и на съединенията на компонентите.

- Ако херметичността не е гарантирана, има опасност от щети, причинени от 
вода!

- Проверете дали аксесоарите за димните газове са монтирани правилно.

- Отворете спирателните вентили за водата в подаващата и връщащата линия.

- Отворете връзката за газа.

- Включете осигурения на място авариен прекъсвач на отоплението и включете 
ключа за включване и изключване на управлението.

- Проверете напасването на дължината на димоходните тръби, при 
необходимост я напаснете допълнително, в тази връзка виж „Напасване на 
дължините на димоходните тръби“.

-  Контролирайте запалването и формата на пламъка на горелката.

- Ако котелът работи правилно, светещият пръстен за индикация на 
състоянието свети жълто.

- Запознайте клиента с обслужването на котела като се позовавате на 
ръководството за монтаж.

- Попълнете протокола за пускането в експлоатация и предайте ръководствата 
на клиента.

- Изпълнете монтажа и електрическото свързване на котела и всички модули 
за разширение и управление като следвате указанията в съответните 
ръководства.

Стъпка 1e

Стъпка 2e
Стъпка 3e
Стъпка 4e
Стъпка 5e
Стъпка 6e
Стъпка 7e
Стъпка 8e
Стъпка 9e

Стъпка 10e
Стъпка 11e
Стъпка 12e
Стъпка 13e
Стъпка 14e
Стъпка 15e

Внимание
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Управление / Функциониране / 
Пускане в експлоатация

Ключ за 
включване и 
изключване
ВКЛ./ИЗКЛ.

Ключ за избор на 
температурата на 

топлата вода
Манометър

Бутон за 
деблокиране 
при повреда

Ключ за избор на 
температурата 
на водата за 
отопление

Светещ 
пръстен

Термометър

91

2 8

3 7

4 65

Ключ за  избор на температурата на топлата вода
Настройката 1-9 отговаря на температура на топлата вода 40-65 °C при 
комбинирани газови котли, респ. 15-65 °C при газови котли с бойлер. В комбинация 
с температурен регулатор за газови котли настройката с ключа за избор на 
температурата на топлата вода не действа и се извършва с температурния 
регулатор за газови котли.

2 8

3 7

4 65

 Ключ за избор на температурата на водата за отопление
Диапазонът за настройка 2-8 отговаря на температура на водата за отопление 
40-80 °C. В комбинация с температурен регулатор за газови котли настройката с 
ключа за избор на температурата на водата за отопление не действа и се извършва 
с температурния регулатор за газови котли.

 Светещ пръстен за
индикация на състоянието

Индикация Значение

Мига зелено Режим изчакване (мрежата е включена, горелката не работи)

Свети постоянно зелено Заявка за топлина: Помпата работи, горелката е изключена

Мига жълто Режим коминочистач

Свети постоянно жълто Горелката е включена, пламъкът е включен

Мига червено Повреда

 Деблокиране при повреда 
Деблокирането при повреда и пускането на инсталацията отново в действие се 
задейства с натискане на този бутон. Ако бутонът за деблокиране при повреда се 
натисне, без да е имало повреда, се инициира рестарт на инсталацията.
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В комбинация с аксесоарите за управление BM / AWT / ART настройките за топла 
вода и вода за отопление на котела не действат.

Указание:

Настройка  Зимен режим (положение 2 до 8)
В зимен режим котелът повишава температурата на водата за отопление до 
температурата, настроена с температурния регулатор за температурата на 
водата за отопление. Циркулационната помпа работи съобразно настройката на 
режима на помпата постоянно (фабрично настройка) респ. по инерция само при 
активиране на горелката.

 Летен режим
Със завъртане на ключа за избор на температурата на водата за отопление в 
положение             зимният режим се деактивира. Т. е. тогава котелът работи в 
летен режим. Летен режим (отопление изключено) означава само производство 
на БГВ, но защитата от замръзване на отоплението е гарантирана и защитата на 
помпата при престой е активна.

положение             зимният режим се деактивира. Т. е. тогава котелът работи в 

При настройката летен режим, след най-много 24 часа престой 
циркулационната помпа се включва за около 30 секунди. 

 Защита на помпата при престой

Термоманометър
В горната зона се показва актуалната температура на водата за отопление.
В долната зона се показва налягането на водата на отоплителната инсталация. 
Налягането на водата при правилна експлоатация трябва да е 2,0-2,5 bar. 

 Режим коминочистач
Със завъртане на ключа за избор на температурата на водата за отопление в 
положение      се активира режимът коминочистач. Светещият пръстен мига 
жълто. След активиране на режима коминочистач котелът отоплява с максимално 
настроената отоплителна мощност. Предшестващо циклично спиране се отменя. 
Режимът коминочистач завършва след 15 минути или когато се превиши 
максималната температура на подаващата линия. За повторно активиране ключът 
за избор на температурата на водата за отопление трябва да се завърти един път 
наляво и след това отново на положение       .

Със завъртане на ключа за избор на температурата на водата за отопление в 
положение      се активира режимът коминочистач. Светещият пръстен мига 
жълто. След активиране на режима коминочистач котелът отоплява с максимално 

за избор на температурата на водата за отопление трябва да се завърти един път 
наляво и след това отново на положение       .

Управление / Функциониране /
Пускане в експлоатация
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Преглед на параметрите / Протокол за настройка

Настройките в колона 1 важат за аксесоарите за управление ART, AWT
Настройките в колона 2 важат за системата за управление Wolf с модула за управление ВМ
(Настройка и изпълнение на най-важните функции − виж на следващите страници, допълнително описание − виж „Ръководство за 
монтаж на BM“)

Параметър Диапазон за настройка Фабрична настр. Индивидуална настр.

Колона 1 Колона 2

HG00 Напасване на дължините на димоходните тръби 1 до 5 4

GB05 A09 Граница на защитата от замръзване -20 до +10 °C +2 °C

GB01 HG01 Разлика в температурите на включване и изключване на горелката 5 до 25 K 8 K

HG02 Долна мощност на горелката за отопление 1 до 100% 1%

HG03 Горна мощност на горелката за топла вода 1 до 100% 100%

GB04 HG04 Горна мощност на горелката за отопление 1 до 100% 100%

GB06 HG06 Режим на работа на помпата 0 до 2 0

GB07 HG07 Продължителност на работа по инерция на помпата на котелния кръг 0 до 30 min 1 min

GB08 HG08 Максимална температура на котела за отопление 40 до 90 °C 80 °C

GB09 HG09 Циклично спиране на горелката 1 до 30 min 7 min

HG10 eBus адрес (само индикация) 1 до 4 1

HG11 Топла вода температура за бърз старт 10 до 60 °C 10 °C

HG12 Вид газ, 1 = природен газ 0 = течен газ 0 до 1 1

HG13 Параметрируем вход E1 1 до 11 1

HG14 Параметрируем изход A1 0 до 15 6

HG15 Хистерезис на бойлера 1 до 30 K 5 K

HG20 Макс. продължителност на зареждане на бойлера 0 до 5 h 2 h

HG21 Минимална температура на котела TK-min > 40 °C* 20 до 60 °C 40 °C

HG23 Максимална температура на топлата вода 60 до 80 °C 65 °C

HG25 Свръхтемпература на котела при зареждане на бойлера 0 до 40 K 20 K

HG70 Датчик на колектора (само индикация)

 HG80-89 История на грешките

Промяна респ. индикация на параметрите на управление е възможна само с годен за eBus аксесоар за управление Wolf. 
Монтажът и начинът на действие могат да се видят от ръководството за обслужване на съответната аксесоарна част.

За да се избегне повреждане на цялата 
отоплителна инсталация, при външни 
температури под -12 °C трябва да се 
повиши понижената за през нощта 
температура. При неспазване на това 
изискване е възможно увеличаване 
образуването на лед на отвора за 
димните газове, което може да доведе 
да нараняване на хора и повреждане на 
обекти.

Изменения трябва да се извършват само от 
сертифициран специализиран сервиз или 
от сервиза на Wolf.

Ляв въртящ се бутон
за избор на програма

Дисплей Десен въртящ се бутон
за избор на температура

Бутон 
„Информация“

Бутон „Еднократно 
зареждане на 
бойлера“

Бутон 
„Понижаване“

Бутон 
„Отопление“

ВниманиеМодул за управление BM

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

* За да се избегнат повреди на котела,трябва да се настрои TK-min > 40 °C
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Натиснете десния въртящ се бутон, за да преминете към 2-рото ниво на 
управление. С въртене на десния въртящ се бутон по посока на часовниковата 
стрелка изберете нивото „СПЕЦ.“ от менюто и с повторно натискане на десния 
въртящ се бутон потвърдете избора.
На дисплея се появява прегледът на кодовете.

 Ниво „СПЕЦ.“

СПЕЦ.

Правилният код се задава с натискане (индикацията мига на дисплея) и 
последващо завъртане на десния въртящ се бутон от 0 на 1. След като кодът 
се промени от 0 на 1, с повторно натискане на десния въртящ се бутон се 
потвърждава настройката и се влиза в нивото „СПЕЦ.“.

 Преглед на кодовете

КОД №

 - - - -

Фабрична настройка: 1

Ако външната температура падне под настроената стойност, помпата на котелния 
кръг работи постоянно. Ако температурата на водата в котела падне под +5 °C, 
горелката се включва и нагрява котела най-малко до TK − min.

Указание:
Фабричната настройка може да се променя, ако е гарантирано, че при ниски 
външни температури отоплителната инсталация и нейните компоненти не могат 
да замръзнат.

 Граница на защитата от замръзване
Параметър A09

A09

 2.0

Фабрична настройка: 2 °C
Диапазон за настройка: -20 до +10 °C

Внимание При неправилно управление това може да доведе до нарушения във 
функционирането.
При настройката на параметъра A09 (защита от замръзване външна 
температура) трябва да се има предвид, че при температури под 0 °C защита 
от замръзване вече не е гарантирана. Това може да доведе до повреждане на 
отоплителната инсталация.

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

В зависимост от изчислената дължина 
на въздуховодната/димоходната тръба, 
параметърът за управление трябва да 
се настрои съгласно таблицата встрани. 
Изчислената дължина се закръгля 
съответно нагоре респ. надолу.

(виж също глава „Напасване на 
дължините на димоходните тръби“).

 Напасване на дължините на тръбите
Параметър HG00

HG00

 4

Фабрична настройка: 4
Диапазон за настройка: 1 до 5

HG00
Напасване на

дължините на тръбите

Изчислена дължина 
(m)

1 1,3 - 1,5

2 1,5 - 2,5

3 2,5 - 3,5

4
(фабрична настройка) 3,5 - 4,0

5 4,0 - 5,0

Разликата между температурата на включване и изключване на горелката регулира 
температурата на котела в рамките на зададените граници чрез включване и 
изключване на горелката.
Колкото по-високо се настрои разликата на температурата за изключване, толкова 
по-голямо е колебанието на котелната температура над изискуемата стойност.

 Разлика в температурите на 
включване и изключване на 
горелката Параметър HG01

HG01

 8

Фабрична настройка: 8 K
Диапазон за настройка: 5 до 25 K

В рамките на диапазона за модулация може да се настрои долната мощност на 
горелката в режим отопление. Настройката касае максималната отоплителна 
мощност в kW (виж таблицата „Ограничаване на максималната отоплителна 
мощност“)

 Долна мощност на горелката за 
отопление Параметър HG02

HG02

 1

Фабрична настройка: 1
Диапазон за настройка: 1 до 100
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J
J

J

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

В рамките на диапазона за модулация може да се настрои горната мощност на 
горелката в режим БГВ. Настройката касае максималната отоплителна мощност 
в kW (виж таблицата „Ограничаване на максималната отоплителна мощност“).

 Горна мощност на горелката за БГВ
Параметър HG03

HG03

 100

Фабрична настройка: 100
Диапазон за настройка: 1 до 100

В рамките на диапазона за модулация може да се настрои горната мощност на 
горелката в режим отопление. Настройката касае максималната отоплителна 
мощност в kW (виж таблицата „Ограничаване на максималната отоплителна 
мощност“).

 Горна мощност на горелката за 
отопление Параметър HG04

HG04

 100

Фабрична настройка: 100
Диапазон за настройка: 1 до 100

0-ев режим на работа на помпата:
Помпа на отоплителния кръг при отоплителни инсталации без каскадно 
включване и без хидравличен изравнител
При заявка за топлина за отопление помпата на котела работи непрекъснато. 
След изключване на заявката за топлина със стаен термостат респ. дистанционен 
регулатор, помпата на котела работи по инерция в зададеното време (работа на 
помпата по инерция за отопление, параметър HG07).

 Режим на работа на помпата
Параметър HG06

HG06

 0

Фабрична настройка: 0
Диапазон за настройка: 0 / 1 / 2

1-ви режим на работа на помпата:
Захранващата помпа при отоплителни инсталации с каскадно включване 
и/или хидравличен изравнител/буфер (датчик на колектора е необходим 
задължително)
Помпата на котела става помпа за зареждане.
Датчикът на колектора действа както върху отоплителния режим така и върху 
производството на топла вода (Внимание: Възможен е само режим с бойлер). 
Помпата на котела не работи при обща заявка за топлина, а само при заявка за 
горелка, с работа по инерция на помпата съгласно параметър HG07.

1-ви датчик на 
подаващата линия

Трипътен 
вентил

Колектор

Датчик на 
колектора E1

2-ри датчик на 
подаващата линия A1 като помпа на 

отоплителния кръг

A1 като помпа 
за зареждане на 
бойлера

Бойлер

Хидравлична схема:

Газов котел

Помпа на 
котела или



253062343_0309

Ако няма повече заявка за топлина от страна на отоплителния кръг, помпата на 
котелния кръг работи по инерция в зададеното време, за да предотврати защитно 
изключване на котела при високи температури.

 Продължителност на работа по 
инерция на помпата на котелния 
кръг Параметър HG07

HG07

 1

Фабрична настройка: 1 min
Диапазон за настройка: 0 до 30 min

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

J

J

J

J

Хидравлична схема:

2-ри датчик на 
подаващата линия
1-ви датчик на 
подаващата линия

Трипътен 
вентил

Датчик на 
колектора E1

A1 като помпа на 
отоплителния кръг

Датчик на 
бойлера

Буфер

Бойлер

Газов котел

Помпа на 
котела

2-ри режим на работа на помпата:
Помпа за зареждане на буфера 
Помпата на котела става помпа за зареждане на буфера.
Датчикът на колектора (буфера) действа само върху отоплителния режим. 
Производството на БГВ се регулира според вътрешния датчик на котела. Помпата 
на котела не работи при обща заявка за топлина, а само при заявка за горелка в 
отоплителен режим, с работа по инерция на помпата според продължителността 
на работа по инерция на помпата.
При заявка за БГВ (стоящ бойлер, комбиниран котел, бойлер без смесване на 
водните пластове) помпата на отоплителния кръг работи според функцията.
Режим без датчик на колектора:
помпа на котела само при режим на работа на горелката; управление според 
вътрешните датчици.

Тази функция ограничава нагоре температурата на котела в отоплителния режим 
и горелката изключва. При зареждането на бойлера този параметър не действа 
и през това време температурата на котела може да е по-висока. „Ефекти на 
допълнително нагряване“ могат да причинят незначително превишаване на 
температурата.

 Максимално ограничение
на температурата на подаващата 
линия на котелния кръг TV − макс.
Параметър HG08

HG08

 80

Фабрична настройка: 80 °C
Диапазон за настройка: 40 до 90 °C
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Тук e-Bus адресът може само да се покаже. Настройката се извършва както е 
описано в „Пренастройка на eBus адреса при каскаден режим“ и е необходима 
само в каскаден режим с няколко котела.

eBus адрес
Параметър HG10

HG10

 1

Фабрична настройка: 1
Диапазон за настройка: 1 до 4

Настройката на вида газ се извършва съгласно следната таблица:
1 = природен газ
0 = течен газ

Модулиращият поток се напасва за комбинирания газов вентил в съответствие с 
направената настройка.
Пренастройката на вида газ може да се извърши и с бутона за настройка, ключа за 
избор на температурата за отоплението (виж „Настройка на управлението според 
пренастройката на вида газ“).

Вид газ
Параметър HG12

HG12

 1

Фабрична настройка: 1
Диапазон за настройка: 0 до 1

Извън времената за включване на топлата вода (в аксесоара за управление) 
и в летен режим, водата в пластинчатия топлообменник може да се настрои и 
поддържа на определена температура.
10 °C = Бързият старт на топлата вода е деактивиран
40-60 °C = Бързият старт на топлата вода е активиран

 Бърз старт на топлата вода
Параметър HG11

HG11

 10

Фабрична настройка: 10 K
Диапазон за настройка: 40 до 60 K

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

След всяко изключване на горелката в режим отопление, горелката е спряна за 
времето на циклично спиране на горелката.
Цикличното спиране на горелката се връща в изходно положение с изключване и 
включване с ключа за включване и изключване или с кратко натискане на бутона 
за ресет.

 Циклично спиране на горелката
Параметър HG09

HG09

 7

Фабрична настройка: 7 min
Диапазон за настройка: 1 до 30 min
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Значение

1

Стаен термостат
Затворен контакт е условие за включване на горелката в режим отопление
Не функционира (блокиран) в режим БГВ
Не функционира (блокиран) в режим коминочистач и защита от замръзване, няма съобщение за грешка
Отворен контакт блокира включването на отоплението и помпата на отоплителния кръг (работа по инерция на помпата)

2

Максимален термостат / Пресостат на инсталацията
Затворен контакт е условие за включване на горелката в режим отопление, БГВ и коминочистач 
При отваряне на контакта уредът изключва горелката и започва работата по инерция на помпата
Генерира се съобщение за грешка

5

Клапа за приточен въздух
Контролиране на функционирането на клапата за приточния въздух
Затворен контакт е условие за включване на горелката в режим отопление, БГВ и коминочистач 
Изходът A1 трябва да е параметриран на 7 − функция клапа за приточен въздух.

6
Бутон за циркулация
След задействане на бутона за циркулация изходът A1 се включва за 5 минути, ако изходът A1 е параметриран като 
циркулационна помпа (A1 = 13)

7

Датчик на колектора
Към E1 се включва датчик за колектора (5K-NTC); управлението на температурата на подаващата линия в режим отопление 
и БГВ (1-ви режим на работа на помпата) или само в режим отопление (2-ри режим на работа на помпата) вече не касае 
датчика на подаващата линия, а датчика на колектора. Защитните функции и режимът коминочистач остават при датчиците 
на подаващата линия. При прекъсване или късо съединение на датчика на колектора, за управление на температурата се 
използва датчикът на подаващата линия. Вземете под внимание параметъра HG 06

8

Спиране на горелката (BOB) 
Режим без горелка
Затворен контакт, горелка спряна
Помпата на отоплителния кръг и помпата за зареждане на бойлера работят в нормален режим
При режим коминочистач и защита от замръзване горелката е включена
Отворен контакт включва отново горелката

10

Външна заявка за горелка
Затворен контакт, TVизиск. се задава според хистерезиса на подаващата линия TKмакс.
Заявката функционира и в режим изчакване; цикличното спиране е активно
(активиране на изход A1 при параметриране изход A1 = 14)

0, 3, 4, 9, 11 са без функция

Функциите на входа E1 могат да се отчитат и настройват само с годен за eBus 
аксесоар за управление Wolf.

На входа Е1 могат да се присвоят следните функции:

 Параметрируем
вход E1
Параметър HG13

HG13

 1

Фабрична настройка: 1
Диапазон за настройка: 1 до 10

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

Електрическото свързване към E1 трябва да се извърши с контакт с нулев потенциал. 
В противен случай трябва да се използва осигурено на място реле за разделяне 
на потенциалите.
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Значение

0 Без функция
Изходът A1 не се активира.

1 Циркулационна помпа 100%
Изходът A1 се активира при разрешение за циркулация от аксесоара за управление (BM). Без аксесоар за управление 
изходът A1 е активиран непрекъснато.

2 Циркулационна помпа 50%
Изходът A1 се активира циклично при разрешение за циркулация от аксесоар за управление (BM). 5 минути включен и 5 
минути изключен. Без аксесоар за управление изходът A1 работи постоянно циклично в 5-минутен ритъм.

3 Циркулационна помпа 20%
Изходът A1 се активира циклично при разрешение за циркулация от аксесоар за управление (BM). 2 минути включен и 8 
минути изключен. Без аксесоар за управление изходът A1 работи непрекъснато циклично.

4 Алармен изход
Изходът A1 се активира след авария и изтичане на 4 минути.

5 Пламъчен сигнализатор
Изходът A1 се активира след установяване наличието на пламък.

6 Помпа за зареждане на бойлера
Изходът A1 затваря заедно с помпата на котела винаги в режим БГВ. Както при защита по време на престой с 3-пътен 
вентил така и при рязко включване на помпата.

7 Клапа за приточен въздух
Преди всяко запалване на горелката първо се активира изходът A1. Запалване на горелката обаче се извършва, едва след 
като входът E1 се затвори.

Важно: Входът E1 трябва във всички случаи да се параметрира и като „клапа за приточен 
  въздух“!

В противен случай има опасност от нарушение във функционирането.

Обратният сигнал към E1 трябва да се даде с контакт с нулев потенциал. В противен случай 
трябва да се използва осигурено на място реле за разделяне на потенциалите.

8 Външна вентилация
Изходът A1 се настройва инверсно на горелката. Изключването на външното обезвъздушаване (напр. изсмукване на 
изпарения) по време на работа на горелката е необходимо само при режим с отворена горивна камера на генератора на 
топлина.

9 Външен вентил за течен газ
Изходът A1 включва аналогично на комбинирания газов вентил.

10 Помпа на директен отоплителен кръг
Помпата включва според активирането на директния отоплителен кръг.

11 Външна помпа
Изходът A1 включва синхронно с помпата на отоплителния кръг (HKP). Използва се напр. при разделяне на системата.

12 Превключващ вентил
Ако E1 е параметриран и затворен като блокировка на горелката (избор 8), A1 включва. Ако E1 не е параметриран като 
блокировка на горелката, A1 остава винаги изключен.

13 Циркулационна помпа
Циркулационната помпа се включва за 5 min, ако входът E1 е параметриран като бутон за циркулация и бутонът за вход E1 
се затваря.

14 Помпа при външна заявка за горелка
Синхронно управление с вход E1 (E1 = 10, външ. заявка за горелка).

15 Постоянно напрежение за аксесоари
A1 е винаги затворен (постоянно напрежение 230 V AC).

Функциите на изхода А1 могат да се отчитат и настройват само с годен за eBus 
аксесоар за управление Wolf.

На изхода A1 могат да се присвоят следните функции:

 Параметрируем
изход A1
Параметър HG14

HG14

 6

Фабрична настройка: 6
Диапазон за настройка: 0 до 15

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

Внимание

23
0 

V
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C
< 

24
 V
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С хистерезиса на бойлера се регулира моментът на включване на зареждането 
на бойлера. Колкото по-голям е хистерезисът, толкова по-ниска е температурата 
на включване.
Пример: Изискуема температура за бойлера 60 °C
 Хистерезис на бойлера 5 K

 Зареждането на бойлера започва при 55 °C и завършва при 60 °C.

 Хистерезис на бойлера
Параметър HG15

HG15

 5

Фабрична настройка: 5K
Диапазон за настройка: 1 до 30 K

Когато температурният датчик на бойлера изисква топлина, зареждането на 
бойлера започва. При проектиран за ниски параметри котел, при покрит с котлен 
камък бойлер или при непрекъснат разход на топла вода циркулационните 
помпи на отоплението ще са непрекъснато спрени. Жилището се охлажда силно. 
За да се ограничи това, съществува възможност за задаване на максимална 
продължителност на зареждане на бойлера. Щом изтече зададеното време за 
зареждане на бойлера, управлението превключва обратно към отоплителен режим 
и работи циклично в настроения ритъм за превключване между режим отопление 
и режим зареждане на бойлера, независимо от това дали бойлерът е достигнал 
или не е достигнал своята изискуема стойност. 
При отоплителни инсталации с висок разход на топла вода, напр. хотел, спортна 
зала и т. н., този параметър трябва да е настроен на 0.

 Макс. продължителност на 
зареждане на бойлера
Параметър HG20

Фабрична настройка: 2 часа
Диапазон за настройка: 0 до 5 часа

HG20

 2

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на котела, чиято 
минимална температура на включване може да се настройва. Ако при заявка за 
топлина температурата падне под настроената, горелката се включва като се взема 
под внимание цикличното спиране. Ако няма заявка за топлина, температурата 
може да падне и под минималната температура на котела TK-мин.

 Минимална температура на котела
TK − мин.
Параметър HG21

HG21

 40

Фабрична настройка: 40 °C
Диапазон за настройка: 20 до 60 °C

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

Фабричната настройка на температурата на топлата вода е 65 °C. Ако за 
промишлени цели е необходима по-висока температура на топлата вода, тя може 
да се разреши до 80 °C. 
При активирана функция за защита от легионела (BM), при първото зареждане на 
бойлера за деня бойлерът се загрява до 65 °C, ако параметърът HG23 е настроен 
на тази температура или по-високо.

Трябва да се вземат подходящи мерки за защита от попарване.

 Максимална температура на топлата 
вода
Параметър HG23

HG23

 65

Фабрична настройка: 65 °C
Диапазон за настройка: 60 до 80 °C

Внимание
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С параметъра HG25 се задава разликата на свръхтемпературата между 
температурата на бойлера и температурата на котела по време на зареждане 
на бойлера. Така се гарантира, че и през преходните сезони (пролет/есен) 
температурата на котела е по-висока от температурата на бойлера и осигурява 
кратки времена за зареждане.

 Свръхтемпература на котела при 
зареждане на бойлера
Параметър HG25

HG25

 20

Фабрична настройка: 20 K
Диапазон за настройка: 0 до 40 K

Индикация / Промяна на параметрите за 
управление с аксесоар за управление Wolf

Параметър

HG 80 Грешка 1

HG 81 Грешка 2

HG 82 Грешка 3

HG 83 Грешка 4

HG 84 Грешка 5

HG 85 Грешка 6

HG 86 Грешка 7

HG 87 Грешка 8

HG 88 Грешка 9

HG 89 Грешка 10

HG70

 54  

само индикация:

С параметъра HG70 се индикира аналоговият вход E1, ако е
свързан датчик на колектора (само индикация).

HG80

 04  

само индикация:

 История на грешките
Параметър HG80
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Ресет За връщане в изходно положение (ресет) трябва да се спазват следните стъпки:

- Ключът за включване и изключване трябва да стои в положение O (ИЗКЛ.).
- Натиснете и задръжте натиснат бутона за деблокиране при повреда в 

управлението.
- Поставете ключа за включване и изключване в положение I (ВКЛ.).
- След 5 секунди светещият пръстен светва за по 1 секунда жълто/зелено и 

червено.
- Отпуснете бутона за деблокиране при повреда.

 При ресет всички параметри (с индивидуална настройка) се връщат 
към фабричната настройка, с изключение на настройките за вида газ 
и напасването на дължините на тръбите. 

Ключ за включване и 
изключване

Натиснете бутона за 
деблокиране при повреда

При котела CGU-2 / CGG-2 са възможни 3 варианта на уреда.

Кръгът за БГВ се шунтира и не се използва

При източване на топла вода разходомерът 
разпознава заявката за топла вода. Горелката се 
включва и регулира според настроената изходяща 
температура за БГВ (настройка с въртящия се бутон 
или аксесоара за управление)

Поради потреблението на топла вода 
температурата пада под изискуемата температура 
за топлата вода. Горелката се включва и регулира 
според стойността „температура на подаващата 
линия на котела + свръхтемпература на котела при 
зареждане на бойлера“

Варианти за свързване на топлата вода / 
Ресет на управлението

Отоплителен 
котел

Комбиниран 
котел

Отоплителен котел с бойлер

A 2-ри датчик на подаващата линия

B 1-ви датчик на подаващата линия

C Помпа на котела

D Трипътен вентил

E Сензор за разход

F Датчик на бойлера

Легенда

Внимание

A
B

C
D

A
B

C
D

E

F

A
B

C
D
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Отоплителен 
котел в каскаден 

режим
eBus адрес

Положение на 
въртящия се 

бутон за избор на 
температурата на 

топлата вода 

Индикатор светещ 
пръстен

1             
(Фабрична настройка) 1 1 Мига червено

2 2 2 Мига жълто

3 3 3 Мига жълто/червено

4 4 4 Мига жълто/зелено

Ключ за 
включване и 
изключване
ВКЛ./ИЗКЛ.

Ключ за избор на 
температурата на 

топлата вода
Манометър

Бутон за 
деблокиране 
при повреда

Ключ за избор на 
температурата на 

водата за отопление

Светещ 
пръстен

Термометър

- Изключете и включете отново котела с ключа за включване и изключване. Не трябва да има повреда в котела.

- Натискайте бутона за деблокиране при повреда между 30 и 60 секунди след включване на мрежата и 
и го дръжте натиснат по време на следващите стъпки. 
Задаването на адреса е възможно само в рамките на този прозорец от време.

- След 10 секунди светещият пръстен показва зададения в момента eBus адрес (виж таблицата: eBus адрес).

- Завъртете ключа за избор на температурата на топлата вода в посока на желания адрес и проверете настройката 
посредством цвета на светещия пръстен. 

- Настройката се активира едва след отпускане на бутона за деблокиране при повреда.

- Успешна пренастройка на eBus адреса се сигнализира чрез 3-кратно премигване в жълто (0,4 s вкл./1 s изкл.) 
на индикатора светещ пръстен.

Пренастройка / eBus адрес при
Каскаден режим

При режим с няколко котела (макс. 4 управления) в комбинация с едно каскадно управление KM, eBus адресът 
на котлите трябва да се зададе съгласно таблицата.

Таблица: eBus адрес
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Пускане в експлоатация − свързване на газа
Първото пускане в  експлоатация и 
управлението на котела както и инструктажът 
на експлоатиращия инсталацията трябва да 
се извършат от квалифициран специалист, за 
да се предотвратят опасност или нараняване 
на хора и повреждане на котела.



- Котелът и инсталацията трябва да са напълно 
обезвъздушени и херметични от страната на водата.

- Ако налягането на инсталацията от страната на водата 
падне под 1,5 bar, долейте вода от 1,5 до макс. 2,5 bar.

- Проверете дали аксесоарите за димните газове са 
монтирани правилно.

- Газовият котел трябва да е спрян. Отворете спирателния 
кран за газа.

- Свалете капака на облицовката.

- Развийте винтовата пробка на измервателния нипел  
и обезвъздушете захранващия газопровод.

Проверете херметичността на измервателния 
нипел , защото при изтичане на газ може да 
се появи опасност от експлозия, задушаване 
и отравяне.

Преди пускането в експлоатация трябва да се провери 
дали котелът е годен за наличния на място вид газ.

Вид газ Индекс на Вобе Ws
kWh/m³                  MJ/m³

Природен газ H 11,4 − 15,2 40,9 − 54,7

Течен газ P 20,3 − 21,3 72,9 − 76,8

Пускане в експлоатация − дегазационен 
участък:

- Отстранете маркуча и отново затворете херметично 
измервателния нипел.

- Отново затворете херметично винтовата пробка.

- Пуснете котела в действие.

- Контролирайте запалването и постоянната форма на 
пламъка на горелката.

Ако измерената стойност е извън тези граници, котелът 
не трябва да се използва. 
→ Уведомете газоснабдителното предприятие!

Вид газ Номинално входно налягане − 
допустими граници

Природен газ H 20 mbar 18 - 25 mbar

Течен газ P 50 mbar 43 - 57 mbar

Течен газ P 37 mbar 25 - 45 mbar

Течен газ P 29 mbar 25 - 35 mbar

- Свържете маркуча към уреда за измерване на 
диференциалното налягане на измервателния нипел 	 
и го измерете спрямо атмосферното.

- Отчетете стойността и я запишете в протокола за 
пускането в експлоатация.
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- Продължете с пренастройката на управлението според вида газ

- Настройте налягането на дюзите

- Обозначаване

1. Смяна на дюзите:

- Изключете котела с ключа за включване и изключване 
и от захранването с напрежение

- Свалете капака на облицовката на газовия котел. За тази 
цел отворете капака на управлението надолу, освободете 
десния и левия въртящ се фиксатор, освободете капака 
на облицовката долу и го откачете горе

- Затворете газовия кран, спазвайте указанията за 
безопасност и отворете винтовия съединител за газа на 
газоразпределителната греда

- Отстранете крепежните винтове

- Издърпайте газоразпределителната греда

- Развинтете всички дюзи на горелката (размер на ключа 7) 
от газоразпределителната греда

- Завинтете нови дюзи на горелката с нови уплътнения

- Сглобяването на котела става в съответния обратен ред

Таблица: Брой на дюзите, размер на дюзите

Отоплителен 
котел

Брой на дюзите Природен газ H Течен газ пропан

Код на 
дюзата

Ø на дюза-
та mm

Код на 
дюзата

Ø на дюза-
та mm

CGU-2(K) 18 090 0,90 060 0,60

CGU-2(K) 24 090 0,90 060 0,60

CGG-2(K) 18 087 0,87 057 0,57   

CGG-2(K) 24 087 0,87 057 0,57

Пренастройка за други видове газ
CGU-2(K)  /  CGG-2(K)

Крепежни винтове

Винтов съединител за газа

Газоразпределителна греда

Пренастройката за други видове газ се извършва с 4 стъпки:

1. Смяна на дюзите
2. Пренастройка на управлението според пренастройката за друг вид газ
3. Проверка и настройка на налягането на дюзите
4. Обозначаване

Внимание Стъпките трябва да се спазват, в противен случай има опасност от 
нарушения във функционирането или повреди в инсталацията.
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Настройка на управлението според
пренастройката на вида газ

Ключ за включване и 
изключване
ВКЛ./ИЗКЛ.

Ключ за избор на 
температурата на 

топлата вода
Манометър

Бутон за 
деблокиране 
при повреда

Ключ за избор на 
температурата на 

водата за отопление

Светещ пръстен

Термометър

- Изключете и включете отново котела с ключа за включване и изключване. Не трябва да има повреда в котела.

- Натиснете бутона за деблокиране при повреда в рамките на следващите 30 секунди след включване на мрежата и 
го дръжте натиснат по време на следващите стъпки.

- При (CGU) след 5 секунди със светещия пръстен се показва зададеният в момента вид газ 
виж таблицата: „Настройка на вида газ“. 
При (CGG) след 5 секунди със светещия пръстен се показва зададената в момента дължина на тръбата.

- Завъртете ключа за избор на температурата на водата за отопление в посока на желания вид газ и проверете 
настройката посредством цвета на светещия пръстен (виж таблицата „Настройка на вида газ“).

- Настройката се активира едва след отпускане на бутона за деблокиране при повреда.

- Успешна пренастройка на вида газ се сигнализира чрез 3-кратно премигване в жълто/червено (0,4 s вкл./1 s изкл.) 
на индикатора светещ пръстен.

Таблица: Настройка на вида газ

2. Настройка на управлението:

След настройката на вида газ трябва да се провери налягането на дюзите, тъй като в противен 
случай са възможни повреди и нарушения във функционирането на котела.

Вид газ Природен газ Течен газ
Индикатор светещ пръстен Мига бързо жълто Мига бързо червено

Настройка на температурата на водата 
за отопление

Крайно ляво положение Крайно дясно положение

Указание: Настройката на вида газ може да се извърши и с аксесоара за управление BM (параметър за  
  специалисти HG12, виж описанието в глава „Индикация / Промяна на параметрите за  
  управление с аксесоар за управление Wolf“).

Внимание
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Проверка на налягането на дюзите
3. Проверка и настройка на налягането на дюзите:

- Газовият котел трябва да е спрян.

- Отворете спирателния кран за газа.

- Свалете капака на облицовката на котела и наклонете 
управлението напред.

- Развийте винтовата пробка на измервателния нипел [2].

- Свържете входа (+)  на уреда за измерване на 
диференциалното налягане с маркуч към измервателния 
нипел [2].

- Свържете входа (-) на уреда за измерване на диференциалното 
налягане с маркуч към измервателния отвор [3] на корпуса 
на горивната камера (само при CGG-2(K)).

- Пуснете котела в действие със завъртане на ключа за 
настройка на температурата на водата за отопление в 
положение 8.

- Отчетете налягането на дюзите Pмин. (при минимална 
мощност на котела) в рамките на първите 180 секунди след 
запалването (фаза софт старт = минимална мощност).

- Завъртете ключа за настройка на температурата на водата 
за отопление на символа коминочистач.

- Отчетете налягането на дюзите Pмакс. (при максимална 
мощност на котела) в рамките на фазата за тестване от 15 
минути.

- Сравнете стойностите с таблицата.

- Отново затворете херметично винтовата пробка.

[2]

[3]

Налягане на дюзите за настройка на количеството газ по метода на налягането на дюзите

Таблица: Таблица за налягането на дюзите

Налягане на дюзите в mbar (1013 ± 0,5 mbar; 15 °C)

Газов отоплителен 
котел
(комбиниран газов котел)

Топлинна 
мощност P в kW

Топлинно 
натоварване

Q в kW

Природен газ H
W1= 45,7 MJ/m³
= 12,7 kWh/m³

Течен газ P
W1= 70,7 MJ/m³
= 19,6 kWh/m³

CGU-2(K) −18 18,0 20,2 12,7 26,7
15,3 17,3 9,5 20,0
13,0 14,8 7,1 14,8
10,9 12,5 5,2 10,7
8,0 8,8 3,2 5,8

CGU-2(K) − 24 24,0 26,5 12,9 25,4
20,4 22,5 9,4 18,7
16,0 18,1 6,3 12,3
13,0 14,9 4,4 8,5
10,9 12,0 3,1 6,0

CGG-2(K) − 18 18,0 19,7 15,9 36,0
15,3 16,7 11,4 25,9
13,0 14,2 8,8 19,3
10,9 12,0 6,3 14,1
8,0 8,5 3,3 7,5

CGG-2(K) − 24 24,0 26,5 16,8 35,8
20,4 22,5 12,2 26,1
16,0 17,7 7,5 15,9
13,0 14,0 4,8 10,0
10,9 11,7 3,4 7,3
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Газовият котел отговаря на степен на защита IP X4D и може да се инсталира в бани в защитена зона 1 и по-висока 
съгласно VDE 0100 част 701.

Сертификация на уреда

1) Необходим е въздуховод-димоход B 32

Таблица за разхода на газ за настройка на количеството газ по метода на обемния поток

Ако измерените стойности са извън тези граници, газовият вентил трябва да се настрои 
допълнително (виж „Допълнителна настройка на газовия вентил“), тъй като в противен случай са 
възможни повреди или нарушения във функционирането на уреда. 
 
В противен случай продължете както е описано в точка „Отстраняване на измервателния уред“.

Внимание

Контролиране на настройката на количеството газ

Ако е известна действителната работна калоричност, количеството газ може да се контролира с хронометър и газов 
брояч по следната формула.

Разход на газ [l/min] =
Номинално топлинно натоварване [kW] x 1 000

Работна калоричност Hi [kWh/m³] x 60

Проверка на налягането на дюзите 

 Котел Тип Категория Начин на работа Възможност за свързване към

със 
затворена 
горивна 
камера

със 
затворена
горивна 
камера

комин
въздуховоден/

димоходен 
комин

въздуховодна/
димоходна 

тръба

CGU-2(K) B11BS II2H3P X X

CGG-2(K)
B32, C12x,  
C32x, C42x

II2H3P X 1) X X 1) X X

Газов 
отоплителен 

котел
(комбиниран 
газов котел)

Топлинна
мощност

kW

Топлинно 
натоварване

kW

Разход на газ в l/min (1013 mbar; 15 °C)
Природен газ H

при работна калоричност Hi in MJ/m³ (kWh/m³)
25,9(7,2) 27,4(7,6) 28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,1(9,2) 34,6(9,6) 36,0(10,0) 37,4(10,4) 38,9(10,8) 40,3(11,2)

при съответна топлина на изгаряне HS in MJ/m³ (kWh/m³)
28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,8(9,4) 35,3(9,8) 36,7(10,2) 38,1(10,6) 40,0(11,1) 41,8(11,6) 43,2(12,0) 4,6(12,4)

18,0 20,2 47,0 44,5 42,3 40,3 38,4 36,8 35,2 33,8 32,5 31,3 30,2
15,3 17,2 40,0 37,9 36,0 34,3 32,8 31,3 30,0 28,8 27,7 26,7 25,7

CGU-2(K) − 18 13,0 14,8 34,3 32,5 30,8 29,4 28,0 26,8 25,8 24,7 23,7 22,8 22,1
10,9 12,5 28,9 27,4 26,0 24,8 23,7 22,6 21,6 20,9 20,0 19,3 18,6
8,0 8,8 21,3 20,2 19,2 18,3 17,4 16,7 16,0 15,4 14,7 14,2 13,7
24,0 26,5 61,3 58,1 55,2 52,6 50,2 48,0 46,1 44,3 42,4 40,8 39,5
20,4 22,5 52,8 40,0 47,5 45,2 43,2 41,3 39,7 38,0 36,5 35,1 34,0

CGU-2(K) − 24 16,0 18,1 41,9 39,7 37,7 35,9 34,3 32,8 31,5 30,2 29,0 27,9 27,0
13,0 14,9 34,5 32,7 31,0 29,6 28,2 27,0 25,9 24,8 23,9 23,0 22,2
10,9 12,0 28,9 27,4 26,0 24,8 23,7 22,6 21,8 20,9 20,0 19,3 18,6
18,0 19,7 45,6 43,5 41,0 39,9 37,3 35,7 34,1 32,8 31,5 30,4 29,3
15,3 16,7 38,6 36,6 34,8 33,1 31,7 30,2 29,0 27,8 26,7 25,8 24,8

CGG-2(K) − 18 13,0 14,2 32,8 31,1 29,6 28,2 26,9 25,8 24,8 23,7 22,8 21,9 21,2

10,9 12,0 27,8 26,3 25,0 23,8 22,7 21,8 20,6 20,0 19,3 18,5 17,9
8,0 8,5 19,6 18,6 17,7 16,8 16,1 15,4 14,8 14,2 13,6 13,1 12,7
24,0 26,5 61,3 58,2 55,2 52,6 50,2 48,0 49,0 44,2 42,5 40,9 39,4
20,4 22,5 52,1 49,3 46,9 44,6 42,6 40,8 39,1 37,5 36,6 34,8 33,5

CGG-2(K) − 24 16,0 17,7 41,0 38,8 36,9 35,1 33,5 32,1 30,8 29,5 28,4 27,4 26,3
13,0 14,0 32,4 30,7 29,2 27,7 26,5 25,4 24,3 23,3 22,4 21,6 20,9
10,9 11,7 27,0 25,6 24,4 23,2 22,1 21,2 20,3 19,5 18,8 18,1 17,4
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- Спрете газовия котел. Затворете спирателния кран за 
газа.

- Отстранете маркучите, отново затворете херметично 
измервателния нипел [2] и измервателния отвор [3]. 
Отворете спирателния кран за газа.

Проверете херметичността на измервателния 
нипел, в противен случай има опасност 
от изтичане на газ и вследствие на това 
опасност на здравето.

Допълнителна настройка на газовия вентил:

Настройката на налягането на дюзите трябва да се 
извърши в следната последователност:

- Свалете прозрачната пластмасова капачка [4] на 
комбинирания газов вентил.

- Пуснете котела в режим коминочистач (Pмакс.).

- Настройте максималното налягане с гайката [5]	(размер 
на ключа 10).

- Затягането повишава налягането.

- Разхлабването понижава налягането.

- Откачете кабела от газовия вентил, котелът преминава 
към минимална мощност (Pмин.).

- Настройте минималното налягане с винта [6] съгласно 
таблицата за налягането на дюзите (отвертка за винтове 
с шлиц 6x1); блокирайте гайката [5] срещу завъртане.

- Въртенето надясно повишава налягането.

- Въртенето наляво понижава налягането.

- Поставете отново пластмасовата капачка [4].

- Свържете отново кабела.

[4]

[6]
[5]

4. Обозначаване:

Обозначаването на пренастройката на вида газ трябва 
да се извърши съгласно ръководството на комплекта за 
пренастройка.

Отстраняване на измервателния уред:

Допълнителна настройка на газовия вентил
Проверка и настройка на налягането на дюзите

[2]
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Допълнителна настройка на газовия вентил
Проверка и настройка на налягането на дюзите

Дължина на
димоходната тръба

CGG-2(K)

Положение на 
въртящия се ключ

за избор на 
температура

на топлата вода 

Индикатор светещ 
пръстен
(зелен)

Изчислена дължина
(m)

1 1 1x0,4 s вкл./изкл.  
1x1,5 s пауза 1,3 − 1,5

2 2 2x0,4 s вкл./изкл.  
1x1,5 s пауза 1,5 − 2,5

3 3 3x0,4 s вкл./изкл.  
1x1,5 s пауза 2,5 − 3,5

4*
(фабрична 
настройка)

4 4x0,4 s вкл./изкл.  
1x1,5 s пауза  3,5 − 4,0

5* 5 5x0,4 s вкл./изкл.  
1x1,5 s пауза 4,0 − 5,0

Ключ за включване и 
изключване
ВКЛ./ИЗКЛ.

Ключ за избор на 
температурата на 

топлата вода
Манометър

Бутон за 
деблокиране 
при повреда

Ключ за избор на 
температурата на 

водата за отопление

Светещ пръстен

Термометър

- Изключете и включете отново котела с ключа за включване и изключване. Не трябва да има повреда в котела.

- Натиснете бутона за деблокиране при повреда в рамките на следващите 30 секунди след включване на мрежата и 
го дръжте натиснат по време на следващите стъпки.

- След 5 секунди светещият пръстен показва зададената в момента дължина на тръбата 
(виж таблицата: „Настройка на дължината на тръбата“).

- Завъртете ключа за избор на температурата на топлата вода в посока на желаната дължина на тръбата и 
проверете настройката посредством последователността на мигане на светещия пръстен. 

- Настройката се активира едва след отпускане на бутона за деблокиране при повреда.

- Успешна пренастройка на дължината на тръбата се сигнализира чрез 3-кратно премигване в зелено (0,4 s вкл./1,0 s изкл.) 
на индикатора светещ пръстен.

Напасване на дължините на димоходните 
тръби CGG-2(K) 

Указание: Настройката за напасването на дължината на димоходните тръби може да се извърши и с  
  аксесоара за управление BM (параметър за специалисти HG00, виж описанието в глава
  „Индикация / Промяна на параметрите за управление с аксесоар за управление Wolf“).

* Режим само с дренаж за кондензата във въздуховода/димохода (виж „Аксесоари“)
Таблица: Настройка на дължината на тръбата
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Измерване на димните газове 
CGU-2(K) / CGG-2(K)

Измерването на димните газове трябва да се извършва 
при затворен котел.

- Отстранете винта от измервателния отвор за всмуквания 
въздух.

- Вкарайте измервателната сонда до упор.

- Пуснете котела в действие и завъртете ключа за избор 
на температурата на водата за отопление до символа 
коминочистач. (Светещият пръстен за индикация на 
състоянието мига жълто).

- Измерете температурата и CO2 респ. O2

 При съдържание на CO2 ≥ 0,3% респ. при 20,5% 
съдържание на O2 при концентричен въздуховод/
димоход, херметичността на димоходната тръба е 
нарушена и трябва да се възстанови.

- След завършване на измерването изключете 
котела, извадете измервателната сонда и затворете 
измервателния отвор. Внимавайте за херметичното 
положение на винтовете!

Измерване на всмуквания въздух CGG-2

Съединителен елемент към котела, вертикален

- Отстранете винта от измервателния отвор за димните 
газове.

- Вкарайте измервателната сонда до средата на 
тръбата.

- Пуснете котела в действие и завъртете ключа за избор 
на температурата на водата за отопление до символа 
коминочистач. (Светещият пръстен за индикация на 
състоянието мига жълто).

- Измерете температурата и стойността на CO2

 Стойността на CO2 трябва да се измерва при 
максимална отоплителна мощност. Вижте стойностите 
от таблицата встрани.

- След завършване на измерването изключете 
котела, извадете измервателната сонда и затворете 
измервателния отвор. Внимавайте за херметичното 
положение на винтовете!

Измерване на параметрите на димните газове при CGG-2

При отворен измервателен отвор може да 
изтече димен газ в помещението, където е 
инсталиран котелът. Съществува опасност 
от задушаване.

Съединителен елемент към котела, хоризонтален

Измерване на параметрите на димните газове при CGU-2
- Вкарайте измервателната сонда в димоходната тръба и 

търсете основния поток.

- Запишете стойностите на димните газове.

- Извадете измервателната сонда и затворете 
измервателния отвор.

Фигура: Измерване на димните газове CGU-2(K)

Вид газ Природен газ H Течен газ P
CO2 стойност в % 8,0 9,3

Стойността на CO2 може да се различава с ± 1%.
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Ограничаване на максималната 
отоплителна мощност

Настройката на мощността може да се променя с годния за eBus аксесоар за управление Wolf чрез параметрите HG 02, 
03, 04.
Отоплителната мощност се определя от модулиращия поток на електромагнитния газов вентил. С намаляване на
модулиращия поток съгласно таблицата максималната отоплителна мощност при 80/60 °C се напасва за природен газ и 
течен газ.

М
ощ

но
ст

 [k
W

]

Модулиращ поток [%]

Мощност [kW] 10,9 12 15 18 21 24

Iмод. [%] 0-27 33 46 60 75 100

М
ощ

но
ст

 [k
W

]

Модулиращ поток [%]

Мощност [kW] 8 10 12 14 16 18

Iмод. [%] 0-27 39 52 65 77 100

Настройка на мощността 18 kW

Настройка на мощността 24 kW
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Избор на помпено стъпало / байпас

Фигура: Стъпала за превключване на 
помпата на отоплителния кръг 

Байпасен 
вентил

Котелът е оборудван с 3-стъпална помпа, която в състоянието 
при доставката е настроена на 2-ро стъпало.

Минималната циркулация се осигурява чрез 
съединителна тръба между подаващата и връщащата 
линия. В съединителната тръба е вграден автоматичен 
преливен вентил и ръчно настройван байпасен вентил.
В състоянието при доставката байпасният вентил е 
отворен напълно на „МАКС.“.
Чрез затварянето на вентила може да се повиши 
остатъчната напорна височина
(виж „Избор на помпено стъпало/байпас“).

Стъпало 1

Стъпало 2

Стъпало 3
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Байпасен вентил CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 напълно отворен (състояние при доставката)

О
ст

ат
ъ

чн
а 

на
по

рн
а 

ви
со

чи
на

 [m
ba

r]

Дебит [l/h]

Помпени стъпала

Байпасен вентил CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 затворен

О
ст

ат
ъ

чн
а 

на
по

рн
а 

ви
со

чи
на

 [m
ba

r]

Дебит [l/h]

Байпасен вентил CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 напълно отворен (състояние при доставката)

О
ст

ат
ъ

чн
а 

на
по

рн
а 

ви
со

чи
на

 [m
ba

r]

Дебит [l/h]

Байпасен вентил CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 затворен

О
ст

ат
ъ

чн
а 

на
по

рн
а 

ви
со

чи
на

 [m
ba

r]

Дебит [l/h]

Избор на помпено стъпало / байпас

Помпени стъпала

Помпени стъпала

Помпени стъпала



44 3062343_0309

Проверка на контролирането на димните газове при CGU-2(K)

Електронното устройство за контролиране на димните 
газове изключва газовия котел CGU-2(K) при излизане на 
димни газове от прекъсвача на тягата. След около 15 минути 
котелът започва да работи автоматично отново.

Трябва да се извършва редовна проверка на 
функционирането на контролирането на димните 
газове. При неправилно функциониране на 
контролирането на димните газове газовият котел 
не трябва да се пуска в действие, защото в противен 
случай може да излиза неконтролирано димен 
газ, вследствие на което съществува опасност от 
отравяне.

Трябва да се постъпи по следния начин:

• Изключете котела.

• Повдигнете димоходната тръба респ. съединителното 
коляно към котела и покрийте с капак съединителя на 
димоходната тръба на прекъсвача на тягата.

• Пуснете котела в действие.

• Активирайте режима коминочистач.
 Светещият пръстен мига жълто.

При правилно функциониране на контролирането на 
димните газове газовият котел изключва най-късно след 
2 минути.

• Отстранете капака. Монтирайте отново димоходната 
тръба респ. коляното на димоходната тръба.

• След около 15 минути газовият котел започва да работи 
автоматично отново.

Сглобете отново всички конструктивни части и
проверете безопасността на функционирането им!
Спазвайте указанията за безопасност при техническо 
обслужване! 

Съединител на 
димоходната тръба

Капак

Фигура: Покриване на съединителя 
на димоходната тръба

Проверка на контролирането на 
димните газове CGU-2(K)
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Указания за проектиране на 
въздуховода / димохода

Посочените в таблицата в точка „Напасване на 
дължините на димоходните тръби“ максимални 
дължини не трябва да се превишават, в противен 
случай е възможно непълно изгаряне и вследствие 
на това повреда на котела и особено повреда от влага 
на инсталацията.

При съдържание на CO в димните газове над 
300 ppm (без въздух), причината трябва да се 
отстрани, в противен случай котелът не трябва да 
се използва, защото при изтичане на димни газове 
съществува опасност от задушаване и отравяне.

Котлите Wolf са сертифицирани като система 
заедно с оригиналните въздуховоди и димоходи 
Wolf. Използвайте само оригинални въздуховоди 
и димоходи Wolf. При използване на други 
аксесоари могат да се появят нарушения във 
функционирането. Не са изключени материални 
щети и телесни повреди.

Общо указание:
При изчислена дължина на тръбата над 2,5 m препоръчваме монтаж на кондензоуловител.

Изчисляване на дължината на тръбата 60/100 mm

Изчислена дължина на тръбата = дължина на правата тръба + 1,0 m за всяко коляно 90° + 0,5 m за всяко коляно 45°

Тип C12x

Преход през външна стена (със затворена горивна камера)
Концентрична хоризонтална система 60/100 mm
Изчислена дължина на тръбата мин. / макс. = 0,3 / 5,0 m

Тип C32x

Преход през покрив (със затворена горивна камера)
Концентрична вертикална система 60/100 mm
Изчислена дължина на тръбата мин. / макс. = 0,3 / 5,0 m

Тип C42x

Свързване към въздуховоден/димоходен комин (ВДК)
(със затворена горивна камера)
Концентрична система 60/100 mm

A+B<2m

Свързване към димоходен комин;
Приточен въздух директно през котела или с хоризонтална 
концентрична съединителна тръба (с отворена горивна камера)
Концентрична система 60/100 mm

Тип B32

A+B<2m

м
ин

.4
 m
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Разстояние на въздуховодната/димоходната тръба до 
горими строителни материали респ. горими компоненти не 
е необходимо, тъй като при номинална топлинна мощност 
не се получават температури по-високи от 85 °C.

 Въздуховодната/димоходната тръба не трябва 
да се прекарва без шахта през други помещения 
за монтаж, тъй като съществува опасност 
от пренасяне на пожар и не е гарантирана 
механична защита.

Въздуховодна/димоходна тръба ВДТ при CGG-2(K)
 За комбинирани газови котли с въздуховодна/

димоходна тръба през покрива, при които 
над тавана се намира единствено покривната 
конструкция, важи следното:

 Ако за тавана се изисква огнеустойчивост, 
тръбопроводите за подаването на горивния 
въздух и отвеждането на димните газове 
в областта между горния край на тавана и 
покривната обшивка трябва да имат облицовка, 
която има същата огнеустойчивост и се състои 
от негорими строителни материали. Ако не 
се вземат посочените тук предпазни мерки, 
съществува опасност от пренасяне на пожар.

 Ако за тавана не се изисква огнеустойчивост, 
тръбопроводите за подаването на горивния 
въздух и отвеждането на димните газове от 
горния край на тавана до покривната обшивка 
трябва да са положени в шахта от негорими, 
формоустойчиви строителни материали или в 
метална защитна тръба (механична защита). 
Ако не се вземат посочените тук предпазни 
мерки, съществува опасност от пренасяне на 
пожар.

 Ако с въздуховодна/димоходна тръба се 
прехвърлят етажи, тогава тръбопроводите 
трябва да се прекарат извън помещението 
за монтаж, в шахта с огнеустойчивост от най-
малко 90 минути, а при жилищни сгради с малка 
височина от най-малко 30 минути. Димоходни 
тръби от пластмаса не са разрешени. При 
неспазване на това указание може да се стигне 
до пренасяне на пожар.

 Ако се инсталират комбинирани газови котли като 
котли за външна стена (въздуховодна/димоходна 
тръба през външна стена), номиналната мощност 
в режим отопление трябва да се намали до под 
11 kW. 

Въздуховодна/димоходна тръба (ВДТ) хоризонтална CGG-2(K)
през външна стена

Ако във въздуховодната/димоходната тръба 
е инсталиран хоризонтално или вертикално 
кондензоуловител, херметичността на затварящото 
устройство срещу излизане на димен газ трябва да се 
контролира редовно. При неправилно функциониране 
на затварящото устройство газовият котел не трябва 
да се използва, защото е възможно излизане на димни 
газове, вследствие на което съществува опасност от 
отравяне.

7

2

5

2b

1211

17

12

11

17

4

9

9

125-170 mm

Указания за проектиране на 
въздуховода / димохода

3b

 Ако въздуховодната/димоходната тръба е по-
дълга от 2,5 m и разходът на топлина е много 
нисък, се препоръчва кондензоуловител, за да 
се избегнат повреди от влага на газовия котел 
(виж „Аксесоари Wolf“).

3b

11

5

125-170 mm

Внимание

Внимание
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1  Газов котел

2  Съединител към котела прав

2b  Съединително коляно 90°, за свързване към котела

3  Подвижна муфа

3b  Кондензоуловител хоризонтален или вертикален

4  Въздуховодна/димоходна тръба с ревизионен отвор 250 mm

5  Въздуховодна/димоходна тръба, дължини, които могат да се доставят 500 mm, 1 000 mm

6  Коляно 45°, за свързване на 2 въздуховодни/димоходни тръби

7  Коляно 90°, за свързване на 2 въздуховодни/димоходни тръби

8  Въздуховодна/димоходна тръба вертикална, (преход през покрив трислоен) за плосък и наклонен покрив

9  Въздуховодна/димоходна тръба хоризонтална, със защита срещу вятър

10  Съединител към димоходния комин B32 дължина на въздуховодната тръба 65 mm с въздушни отвори

11  Розетка за вътрешна стена

12  Розетка за външна стена

13  Маншет за плосък покрив

14  Универсална керемида или покривна плоча, или адаптор „Klöber“ за наклонен покрив част 1

15  Универсална керемида или покривна плоча, или адаптор „Klöber“ за наклонен покрив част 2

16  Стягаща скоба за преход през покрив

17  Дистанционна скоба

19  Въздуховодна/димоходна тръба за свързване към основен въздуховоден/димоходен комин (ВДК) − дължина: 300 mm

20  Съединител за въздуховоден/димоходен комин дължина 962 mm

Въздуховодна/димоходна тръба (ВДТ) вертикална при CGG-2(K)

3

5

6

8

1

4

7

2 2b

11

13

8 8

6

4

5

5

4

16

15

17

14

2

Указания за проектиране на 
въздуховода / димохода
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Свързване към димоходен комин B32

Съединителят към димоходния комин 
(17) трябва да се инсталира директно на 
димоходния комин съгласно фигурата 
(без удължителен елемент между 
димоходния комин и съединителния 
елемент).

Въздушните отвори трябва да са напълно 
свободни.

Компетентният инспектор по 
коминочистене трябва да провери 
годността на димоходния комин преди 
инсталирането.

Свързване към ВДК и димоходен комин

Указания за монтаж:

напр. система Plewa напр. система Schiedel

19/20 19/20

Монтирайте с 1-3% наклон навън!
Монтирайте центриращите елементи в областта на 
края на тръбата.

Ако се изисква ревизионен отвор за 
въздуховода/димохода, тогава трябва да 
се вгради въздуховодна/димоходна тръба 
с ревизионен отвор (4).

12

9

11

Въздушни 
отвори

102b 4

17

1

 
Плосък покрив: В отвора на тавана 
 около Ø 120 mm
 залепете маншет за плосък 

покрив (13) в покривното 
покритие.

Наклонен покрив: П р и  1 5  с п а з в а й т е 
указанието за наклона на 
покрива върху капака.

Вкарайте тръбата за прехода през 
покрив 8 отгоре през покрива и я 
закрепете с 16 вертикално към гредата 
или зида.
Преходът през покрив трябва да 
се монтира само в оригинално 
състояние.
Изменения не са разрешени.

Ако се изисква ревизионен отвор за въздуховода/димохода, 
тогава трябва да се вгради въздуховодна/димоходна тръба с 
ревизионен отвор (4). При дължини на ВДТ над 2 m, монтаж 
на студено място и/или разход на топлина за отопление под 
15 kW, се препоръчва монтаж на 3-слоен преход през покрив 
(изолиран).

13

8

16

17

15

14

Указания за проектиране на 
въздуховода / димохода
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Указания за проектиране на 
въздуховода / димохода

Указания:
За свързването на котела трябва да се използват 
приложените винтове.

Указания за монтаж:

Клапа за димните газове при CGU-2(K)

Монтажът на клапи за димните газове е разрешен, 
само ако те са предписани от регионалния инспектор по 
коминочистене. За термични клапи за димните газове 
трябва да се използват само клапи Diermayer от типа 
GWR-T от програмата за доставки на Wolf, защото 
само те отговарят на сертификационните изисквания и 
функционирането им е изпитано. При използване на други 
термични клапи за димните газове сертификацията на 
газовия уред е невалидна.
Препоръчва се използването на моторизирани клапи за 
димните газове. Тези клапи трябва да имат знак CE, те се 
свързват към клемната кутия на управлението.

Правата част на въздуховодната/димоходната 
тръба при инсталиране във въздуховоден/
димоходен комин не трябва да е по-дълга 
от 2 m. Могат да се монтират най-много 
две 90-градусови колена допълнително 
към съединителното коляно на котела. При 
неспазване на това изискване има опасност 
от нарушения във функционирането.

Указание за изхвърлянето:

Безплатно за Вас ще приемем обратно Вашия употребяван 
котел Wolf в наш склад за готова продукция.

Определяне на разстоянието A. Дължина на 
димоходната тръба (вътре) = A-25 mm

Изместване

Разстояние A

Раз
ст

оя
ни

е A

 Коляно Изместване
 
 90° min. 140 mm
 45° min. 105 mm

6

4

6
7

17

17

7

6

6

4

Внимание
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Работи по пускане в експлоатация на CGU-2(K) / CGG-2(K) Измерена стойност или потвърждаване

1) Вид газ Природен газ H

Течен газ

Индекс на Вобе____________________kWh/m³ 
Работна калоричност_________________kWh/m³

2) Изчислена дължина на димоходната тръба _______________________________________ m

№ ____________________ /_______________ mm

3) Проверено ли е входното налягане на газа? ______________________________________ mbar

4) Проверено ли е налягането на дюзите? 
(попълва се само при смяна на вида газ):

5) Извършена ли е проверка на газонепроницаемостта?

6) Проверени ли са системата въздух-димни газове, 
херметичността на кондензоуловителя (опция)?

7) Проверена ли херметичността на хидравликата?

8) Обезвъздушени ли са котелът и инсталацията?

9) Има ли налягане на инсталацията от 1,5 − 2,5 bar?

10) Извършена ли е функционална проверка?

11) Поставена ли е облицовката?

12) Инструктиран ли е експлоатиращият 
инсталацията, предадена ли е документацията?

13) Потвърдено ли е пускането в експлоатация?

Фирма / Име

Дата / Подпис

________________________________________

______________ / _________________________

Протокол за пускане в експлоатация
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Работни стъпки за технически преглед и техническо 
обслужване / Протокол за техническо обслужване

Протокол за работите по техническия преглед и техническото обслужване

За да се гарантира надеждно и икономично функциониране на отоплителната инсталация и за да 
се избегнат опасности за хората и материални щети, на експлоатиращия инсталацията трябва да се 
обърне внимание на това, че тя трябва да се поверява и почиства веднъж годишно от сертифициран 
специалист.

Внимание

№ Работна стъпка Извършване
винаги      при нужда

1-во техническо 
обслужване

1 Изключване на котела, спиране на електрозахранването и 
затваряне на газовия кран

x

2 Затваряне на спирателните устройства от страната на водата и 
водата за отопление

x

3 Демонтаж на газовата горелка и проверка за замърсяване x
4 Почистване на газовата горелка и газовите дюзи x
5 Проверка за замърсяване на топлообменника за водата за 

отопление
x

6 Почистване на топлообменника за водата за отопление x
7 Монтаж на газовата горелка x
8 Почистване и монтаж на топлообменника за топлата вода x
9 Почистване и монтаж на филтъра във входа за студената вода x
10 Проверка на стабилността на електрическите щекерни връзки x
11 Проверка на състоянието на запалителните и йонизационните 

електроди
x

12 Смяна на електроди при нужда x
13 Отваряне на спирателните устройства от страната на водата и 

водата за отопление
x

14 Проверка на херметичността на хидравличните компоненти x
15 Отваряне на газовия кран и пускане на котела в действие x
16 Проверка на поведението при запалване и поведението на 

горелката
x

17 Проверка на херметичността на газопровеждащите компоненти x
18 Проверка на контролирането на димните газове при CGU-2(K) x
19 Проверка на кондензоуловителя, затварящото устройство (ако 

има) при CGG-2(K) на въздуховода/димохода
x

20 Потвърждаване на стъпките за технически преглед и техническо 
обслужване

Фирма  ______________________________

Име  ________________________________

Дата  ________________________________

Подпис  ______________________________ 

Печат

Препоръчва се сключване на договор за техническо обслужване!
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Работни стъпки за технически преглед 
и техническо обслужване / Протокол за 
техническо обслужване − за размножаване

Протокол за работите по техническия преглед и техническото обслужване

№ Извършване
винаги      при нужда

2-ро техническо 
обслужване

3-то техническо 
обслужване

4-то техническо 
обслужване

5-то техническо 
обслужване

6-то техническо 
обслужване

1 x

2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x

9 x

10 x
11 x
12 x
13 x

14 x
15 x
16 x

17 x
18 x
19 x
20

Препоръчва се сключване на договор за техническо обслужване!
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Техническо обслужване
Почистване на газовата горелка:

- Изключете котела с ключа за включване и изключване 
и от захранването с напрежение и затворете газовия 
кран

- Свалете капака на облицовката на газовия котел. За 
тази цел отворете капака на управлението надолу, 
освободете десния и левия въртящ се фиксатор, 
освободете капака на облицовката долу и го откачете 
горе

- Обърнете скобите на предния капак нагоре респ. 
надолу и свалете предния капак (само при CGG-
2(K))

- Източете водата и я съберете в съд

- Разкачете кабела на йонизационния електрод [1] и 
щекерното съединение на запалителния електрод 
[1] на комбинирания газов вентил

- Отстранете крепежните винтове на горелката [2]

- Развийте холендровите гайки [3] от връзката за 
подаващата и връщащата линия на модула на 
горелката

- Развийте холендровата гайка [4] на захранващия 
газопровод

- Горелката може да се извади с леко натискане навън 
на крепежния винкел

- В демонтирано състояние при нужда могат 
да се развинтят както електродите така и 
газоразпределителната тръба [5]

- Отстранете евентуалните остатъци от горенето с 
четка (не стоманена четка)

- При нужда почистете дюзите и инжекторите с мека 
четка и ги продухайте със сгъстен въздух

- При по-силно замърсяване измийте горелката със 
сапунена луга и я изплакнете с чиста вода

- Монтажът на горелката се извършва в обратен ред, 
но едва след почистване на топлообменника за 
водата за отопление

Фигура: Модул на горелката демонтиран

Шестостенни винтове на газоразпределителната тръба [5]

Фигура: Почистване на газовата горелка

Йонизационен електрод [1] Запалителен електрод [1]

Крепежни винтове [2] на модула на горелката

Холендрови гайки [3] на модула на горелката

Холендрова гайка [4] на захранващия газопровод

Фигура: Почистване на газовата горелка

Крепежни винтове [2] на модула на горелката
Внимание: Извършвайте успоредно за двете страни
Фигура: Почистване на газовата горелка
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Техническо обслужване

Почистване на топлообменника за водата за отопление:
- Разкачете кабела на вентилатора (само CGG-2(K))

- Развийте крепежните винтове на вентилатора [6] и 
демонтирайте вентилатора (само CGG-2(K))

- След развиване на двата крепежни винта [7] 
демонтирайте предната стена на горивната камера

- Разкачете кабела на термостата за защита от 
прегряване от димните газове [8] (само CGU-2(K))

- Свалете димоходната тръба респ. коляното за 
димоходната тръба и изтеглете напред респ. извадете 
нагоре сборника за димните газове респ. прекъсвача 
на тягата

 (Внимание: При сглобяването CGU-2(K) пъхнете 
задния подгъв на ръба на прекъсвача на тягата 
между топлообменника за водата за отопление и 
направляващата релса)

- Почистете топлообменника за водата за отопление 
отгоре и отдолу с четка (не стоманена четка) и при 
необходимост го продухайте със сгъстен въздух

 Не огъвайте ламелите. При необходимост изправете 
допълнително с плоски клещи [9]

 При по-силно замърсяване демонтирайте топлообменника 
за водата за отопление

- Преди демонтажа на топлообменника за водата за 
отопление изпуснете налягането на инсталацията от 
страната на водата и спрете електрозахранването, 
затворете газовия кран, като спазвате указанията за 
безопасност

- Демонтирайте 2-те скоби [10] от подаващата и 
връщащата линия на топлообменника за водата за 
отопление, издърпайте ги напред

- Демонтирайте топлообменника за водата за отопление, 
с леко разклащане, нагоре от тръбите (внимавайте за 
пръстеновидните уплътнения с кръгло сечение)

- Измийте топлообменника за водата за отопление със 
сапунена луга 

- Сглобяването на компонентите става в обратен ред

Прекъсвач на тягатаТоплообменник за водата за 
отопление

Фигура: Демонтаж на топлообменника за водата за 
отопление

Демонтаж на скобите [10]Фигура: Топлообменник за водата за отопление [9]

Термостат 
за защита от 
прегряване от 
димните газове 
[8]

Фигура: CGU-2(K) 

Сборник за 
димните газове

Крепежни 
винтове на 
вентилатора [6]

Крепежни 
винтове [7] на 
предната стена 
на горивната 
камера

Фигура: CGG-2(K)
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Техническо обслужване

Почистване на топлообменника за топлата вода

В зависимост от качествата на водата се препоръчва 
периодично почистване на котления камък от 
топлообменника за топлата вода от страната на БГВ.
За тази цел е необходим демонтаж на хидравличния
възел!

Демонтажът на хидравличния възел се извършва 
както следва:

-  Изпуснете хидравличното налягане на инсталацията, 
съберете водата в съд.

 Изключете главния прекъсвач и
 затворете газовия кран, спазвайте указанията за 

безопасност!

- Дръпнете 4-те фиксиращите скоби (2) около 2 cm 
навън (виж стрелките − не демонтирайте)

- Освободете двата фиксатора (3) с въртене на винта 
наляво (виж двата изгледа − SW 6)

- Издърпайте скобата (4) за датчика на 
термоманометъра надясно и я свалете

- Отворете винтовия съединител (5) на разширителния 
съд и го завъртете напред (SW 24)

- Отворете винтовия съединител (6) за газа 
 и го завъртете настрани (SW 24)

- Отворете тръбната връзка на предпазния клапан 
(осигурен на място) алтернативно демонтирайте 
клапана (7) чрез освобождаване на скобата

- Отворете фиксаторите (8) на подаващата и 
връщащата линия със завъртане на 90° наляво, след 
това избутайте тръбите настрани (внимавайте за 
пръстените с кръгло сечение)

- Разкачете електрическите кабели (9) към 
превключващия вентил, сензора за вода, помпата и т. 
н. (щекерите са кодирани срещу разменяне)

- Издърпайте целия хидравличен възел нагоре, с леко
 разклащане, след това го извадете напред

- Развийте двата крепежни винта (10) на демонтирания 
хидравличен възел с шестостенен гаечен ключ 4 mm

10
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Фигура: Изглед на демонтирания топлообменник за 
топлата вода

-  Свалете топлообменника и го обработете с 
обикновен препарат за отстраняване на котлен камък

 Внимание: 
 При монтажа внимавайте за правилното положение 

на четирите гумени уплътнения и правилното 
положение при монтажа на топлообменника за 
топлата вода

 При монтажа внимавайте за надписа на 
топлообменника за водата за отопление, той трябва 
да сочи надолу (виж снимката)

- Монтажът се извършва в обратен ред, пръстените с 
кръгло сечение се намазват със силиконова смазка

- При пълненето на котела постъпете съобразно 
съответната глава от това ръководство. Извършете 
пълненето едва след почистване на

 филтъра в захранващия тръбопровод за 
студената вода

При монтажа обърнете внимание на това, 
че надписът на топлообменника за водата за 
отопление трябва да сочи надолу.

Техническо обслужване

Смяна на разширителния съд

- Начинът на действие е както при почистване на 
топлообменника за водата за отопление и почистване 
на газовата горелка

- Развийте винтовите съединения на разширителния 
съд, газопровода и топлообменника за водата за 
отопление [11]

- Разкачете кабела на йонизационния електрод [1] и 
щекерното съединение на запалителния електрод 
[1] на комбинирания газов вентил

- Разхлабете горните конзолни крепежи (не ги 
демонтирайте) [12]

- Демонтирайте долния крепежен винт [13]

- Издърпайте цялата конзола на котела нагоре и 
напред [14]

- Сменете разширителния съд

- Сглобяването на компонентите става в обратен ред

Крепежен винт долен [13] Винтови съединения на 
разширителния съд и
газопровода [11]

Крепежни винтове горни 
[12]

Конзола [14]

Проверка на разширителния съд

- Съединителят за проверка на разширителния съд 
се намира горе, зад прекъсвача на тягата
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Почистване на филтъра във входа за студената вода

- Затворете входа за студената вода от страната на 
инсталацията

- Демонтирайте спирателното устройство на входа 
за студената вода от страната на котела. Съберете 
изтичащата вода в съд

- Издърпайте филтъра и го продухайте със сгъстен 
въздух или го измийте под водна струя

- Монтажът се извършва в обратен ред като се използват 
нови уплътнения

Указание: Във връзката за студената вода [15] на котела 
е поставен серийно комбиниран филтър 
за студена вода с разходомер [16] (виж 
фигурата).

[16]

[15] 

Фигура: Разходомер с филтър за студена вода

Техническо обслужване

След извършване на техническо обслужване постъпете съгласно глава „Начин на 
действие при пускане в експлоатация“!
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Електрическа схема CGU-2(K)
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Електрическа схема CGG-2(K)
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Технически данни
Тип CGU-2(K) 18 CGU-2(K) 24

Номинална топлинна мощност kW 18 24

Номинално топлинно натоварване kW 20,2 26,5

Минимална топлинна мощност (модулираща) kW 8,0 10,9

Минимално топлинно натоварване (модулиращо) kW 8,8 12,0

Стандартен коефициент на използване при 75/60 °C (Hi/Hs) % 93/85 94/85

Подаваща линия на отоплението външен Ø G ¾“ ¾“

Връщаща линия на отоплението външен Ø G ¾“ ¾“

Връзка за топлата вода (респ. връзка с бойлера) G ¾“ ¾“

Връзка за студената вода (респ. връзка с бойлера) G ¾“ ¾“

Връзка за газа G ¾“ ¾“

Съединител на въздуховодната/димоходната тръба mm 110 130

Входна стойност на газа:
 Природен газ H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
 Течен газ P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)

m3/h
kg/h

2,1
1,5

2,8
2,1

Входно налягане на газа: 
 Природен газ 
 Течен газ P

 
mbar 
mbar

 
20 
50

 
20 
50 

Температура на подаващата линия (диапазон за настройка) °C 40-90 40-90

Температурен диапазон на водата за отопление 
(предварително зададен)

°C 40-80 40-80

Макс. общо свръхналягане на отоплението bar 3 3

Водно съдържание на топлообменника за водата за 
отопление 2)

l 0,5 0,5

Остатъчна напорна височина на помпата: Помпено стъпало 1/2/3
 430 l/h дебит (10 kW при ∆t = 20 K) mbar
 770 l/h дебит (18 kW при ∆t = 20 K) mbar
 1030 l/h дебит (24 kW при ∆t = 20 K) mbar

mbar
250/250/250
180/250/250

- / - / -

250/250/250
160/250/250
- /210/250

Специфичен разход на вода „D“ при ∆t = 30 K l/min 8,7 11,7

Дебит на топлата вода 2) (модел IT, ES) l/min 2,7-6 (9) 2,7-8 (12)

Минимално хидравлично налягане / за 95% Qмакс. 
2) bar 0,27 / 0,9  0,27 / 0,9

Макс. допустимо свръхналягане bar 10 10

Температурен диапазон на топлата вода * °C 40-60 (65) 40-60 (65)

Разширителен съд 
Общо съдържание 
Налягане на входа

 
l 

bar

 
10 

0,75

 
10 

0,75

Масов поток на димните газове 1) g/s 12,8 / 13,9 15,0 / 19,0

Температура на димните газове 1) °C 80 /123 80 /125

Необходимо напорно налягане на генератора на топлина Pa 1,5 1,5

Група на стойностите на димните газове съгласно DVGW G 635 - -

Клас Nox 5 5

Време на изчакване при контролиране на димните газове min   15    15

Електрическо свързване V~/Hz 230/50 230/50

Вграден предпазител вход/платка A 3,15 MT 3,15 MT

Консумация на електрическа мощност / режим изчакване W 83 / 6 83 / 6

Степен на защита IPX 4D IPX 4D

Общо тегло (собствено) kg 39 41

Идентификационен номер за знак CE CE-0085BS0516
1) QB_мин. / QB_ном. при 80/60 °C на входа на котела 2) Важи само при модела Комбиниран котел CGU-2K и CGG-2K

* Задавайте температура над 60 градуса само под контрол, защото има опасност от попарване!
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Технически данни
Тип CGG-2(K) 18 CGG-2(K) 24

Номинална топлинна мощност kW 18 24

Номинално топлинно натоварване kW 19,7 26,5

Минимална топлинна мощност (модулираща) kW 8,0 10,9

Минимално топлинно натоварване (модулиращо) kW 8,5 11,7

Стандартен коефициент на използване при 75/60 °C (Hi/Hs) % >94/85 >94/85

Подаваща линия на отоплението външен Ø G ¾“ ¾“

Връщаща линия на отоплението външен Ø G ¾“ ¾“

Връзка за топлата вода (респ. връзка с бойлера) G ¾“ ¾“

Връзка за студената вода (респ. връзка с бойлера) G ¾“ ¾“

Връзка за газа G ¾“ ¾“

Съединител на въздуховодната/димоходната тръба mm 60/100 60/100

Входна стойност на газа:
 Природен газ H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
 Течен газ P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)

m3/h
kg/h

2,1
1,5

2,8
2,1

Входно налягане на газа: 
 Природен газ 
 Течен газ P

 
mbar 
mbar

 
20 
50

 
20 
50 

Температура на подаващата линия (диапазон за настройка) °C 40-90 40-90

Температурен диапазон на водата за отопление 
(предварително зададен)

°C 40-80 40-80

Макс. общо свръхналягане на отоплението bar 3,0 3,0

Водно съдържание на топлообменника за водата за 
отопление 2)

l 0,5 0,5

Остатъчна напорна височина на помпата: Помпено стъпало 1/2/3
 430 l/h дебит (10 kW при ∆t = 20 K) mbar
 770 l/h дебит (18 kW при ∆t = 20 K) mbar
 1030 l/h дебит (24 kW при ∆t = 20 K) mbar

mbar
250/250/250
180/250/250

- / - / -

250/250/250
160/250/250
- /210/250

Специфичен разход D при ∆t = 30 K l/min 8,7 11,7

Дебит на топлата вода 2) (модел IT, ES) l/min 2,7 - 6 (9) 2,7 - 8 (12)

Минимално хидравлично налягане / за 95% Qмакс. 
2) bar 0,27 / 0,9  0,27 / 0,8

Макс. допустимо свръхналягане bar 10 10

Температурен диапазон на топлата вода * °C 65 65

Разширителен съд 
Общо съдържание 
Налягане на входа

 
l 

bar

 
10 

0,75

 
10 

0,75

Масов поток на димните газове 1) g/s 6,8 / 8,5 10 / 13,2

Температура на димните газове 1) °C 100 / 160 100 / 170

Необходимо напорно налягане на генератора на топлина Pa 0 0

Група на стойностите на димните газове съгласно DVGW G 635 G01 G01

Време на изчакване при контролиране на димните газове min - -

Електрическо свързване V~/Hz 230/50 230/50

Вграден предпазител вход/платка A 3,15 MT 3,15 MT

Консумация на електрическа мощност / режим изчакване W 120 / 6 120 / 6

Степен на защита IPX 4D IPX 4D

Общо тегло (собствено) kg 42 43,5

Идентификационен номер за знак CE CE-0085BT0420
1) QB_мин. / QB_ном. при 80/60 °C на входа на котела 2) Важи само при модела Комбиниран котел CGU-2K и CGG-2K

* Задавайте температура над 60 градуса само под контрол, защото има опасност от попарване!



62 3062343_0309

Повреда - Причина − 
Отстраняване на повреда

Чрез годния за eBus аксесоар за управление Wolf в случай на повреда се показва код на грешка, причината за която може да се отстрани 
с помощта на следващата таблица. Тази таблица трябва да улесни специалиста по отоплителна техника при търсенето на грешка в 
случай на повреда.

Код за 
грешка

Повреда Причина Отстраняване на повредата

1 Превишена температура 
на температурния 
ограничител за 
температурата на 
подаващата линия

Температурата на подаващата линия е превишила 
границата на температурата за изключване на 
температурния ограничител за температурата на 
подаващата линия.
Топлообменникът е силно замърсен.

Проверете налягането на инсталацията. Проверете 
помпата на отоплителния кръг. Проверете ключа за 
избор на стъпало на помпата на отоплителния кръг. 
Обезвъздушете инсталацията. Натиснете бутона за 
деблокиране при повреда. Почистете топлообменника.

4 Няма
 образуване на пламък

При запалване на горелката не се образува пламък. Проверете захранващия газопровод, при необходимост 
отворете газовия кран. Проверете запалителния 
електрод и запалителния кабел. Натиснете бутона за 
деблокиране при повреда.

5 Изгасване на пламъка по 
време на работа

Изгасване на пламъка по време на 
стабилизиране на пламъка или софт старт.

Проверете стойностите на CO2. Проверете 
йонизационния електрод и кабела.

6 Превишена температура 
на термостата за защита 
от прегряване

Температурата на подаващата/връщащата линия е 
превишила границата на изключване на термостата за 
защита от прегряване.

Проверете налягането на инсталацията. 
Обезвъздушете инсталацията.Настройте помпата на 
2-ро или 3-то стъпало. 

7 Превишена температура 
на температурния 
ограничител за 
температурата на 
димните газове

Максималната температура на димните газове е 
превишена. 

Почистете горелката, проверете налягането на газа.

8 Клапата за димните 
газове не включва

Клапата за димните газове или обратната връзка са 
повредени.

Проверете кабела.
Сменете клапата за димните газове.
Проверете моста в клемната кутия.

10 2-ият датчик на 
подаващата линия е 
повреден

2-ият датчик за температурата на подаващата линия 
или кабелът е повреден.

Проверете кабела. 
Проверете/Сменете 2-ия датчик на подаващата линия.

11 Фалшив пламък Преди запалването на горелката вече
се идентифицира пламък.

Проверете йонизацията.
Натиснете бутона за деблокиране при повреда.

12 1-ият датчик на 
подаващата линия е 
повреден

1-ият датчик за температурата на подаващата линия 
или кабелът е повреден. 

Проверете кабела. 
Проверете/Сменете 1-ия датчик на подаващата линия.

14 Датчикът на бойлера е 
повреден

Температурният датчик за топлата вода или кабелът 
е повреден.

Проверете кабела.
Проверете/Сменете датчика на бойлера.

15 Датчикът за външна 
температура
е повреден

Датчикът за външната температура или
кабелът е повреден.

Проверете кабела.
Проверете/Сменете датчика за външната температура.

22 Недостиг на въздух Пресостатът за диференциално налягане не се 
включва.

Натиснете бутона за деблокиране при повреда, 
проверете силиконовите маркучи към пресостата за 
диференциално налягане. Проверете системата за 
димните газове и вдухващия вентилатор за газ. 
Проверете пресостата за диференциално налягане.

23 Неизправност на 
пресостата
за диференциално 
налягане

Пресостатът за диференциално налягане не се 
изключва.

Натиснете бутона за деблокиране при повреда; при 
необходимост сменете пресостата за диференциално 
налягане.

25 Неизправност на 
вдухващия вентилатор 
за газ

Вдухващият вентилатор за газ не достига изискуемата 
честота на въртене.

Натиснете бутона за деблокиране при повреда, 
проверете кабела към вдухващия вентилатор за газ, 
проверете вдухващия вентилатор за газ, сменете 
вдухващия вентилатор за газ.

26 Неизправност на 
вдухващия вентилатор 
за газ

Вдухващият вентилатор за газ не спира. Натиснете бутона за деблокиране при повреда, 
проверете кабела към вдухващия вентилатор за газ, 
проверете вдухващия вентилатор за газ, сменете 
вдухващия вентилатор за газ.

40 Неизправност на 
пресостата на 
инсталацията

Пресостатът на инсталацията е включил. Проверете пресостата на инсталацията.
Проверете налягането на инсталацията.

41 Контролиране на потока Температурата на подаващата линия 1 > 
температурата на подаващата линия 2 + 12 K, 
изменението на температурата е много голямо.

Обезвъздушете инсталацията, проверете налягането 
на инсталацията. 
Проверете помпата на отоплителния кръг.

45 Неизправност на сензора 
за разход

Кабелът или сензорът са повредени или не са
включени.

Проверете кабела, при необходимост сменете сензора.

46 Грешка в изходящата 
температура на топлата 
вода

Кабелът или сензорът са повредени или не са 
включени.

Проверете кабела, при необходимост сменете сензора.

52 Максималната 
продължителност на 
зареждане на бойлера е 
превишена

Зареждането на бойлера продължава по-дълго от 
зададеното време.

Проверете източваното количество, проверете 
бойлера.

78 Датчикът на колектора е 
повреден

Датчикът на колектора е излязъл извън разрешения 
диапазон.

Проверете, сменете датчика на колектора.
(Изчисляването на температурата на подаващата 
линия е различно според датчика на подаващата 
линия).
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Съпротивления на датчиците

NTC (отрицателен 
температурен коефициент)
Съпротивления на 
датчиците

Датчик на котела, датчик на бойлера, датчик на соларния 
бойлер, датчик за външната температура, датчик на 
връщащата линия, датчик на подаващата линия, датчик на 
колектора

Темп. °C Съпротивл. Ω Темп. °C Съпротивл. Ω Темп. °C Съпротивл. Ω Темп. °C Съпротивл. Ω
-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-11 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 311
-1 17183 34 3403 69 906 104 302
0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285

2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 670 114 228
10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 211
13 8629 48 1944 83 570 118 205



64 3062343_0309

Бележки
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Б

Бележки ....................................................................................................................................................... 64
Брой на дюзите ........................................................................................................................................... 34
Бърз старт на топлата вода ....................................................................................................................... 26

В

Варианти на свързване на топлата вода .................................................................................................. 31
ВДК и димоходен комин напр. Plewa, Schiedel ......................................................................................... 48
Връзка за газа ............................................................................................................................................. 13
Връщане в изходно положение ................................................................................................................. 31
Вход E1 (24 V) − свързване ........................................................................................................................ 17
Въздуховодна/димоходна тръба (ВДТ) вертикална CGG-2(K) ................................................................ 47
Въздуховодна/димоходна тръба (ВДТ) хоризонтална CGG-2(K) ............................................................ 46
Външен аксесоар CGG2 ............................................................................................................................. 16
Външен датчик − свързване ...................................................................................................................... 17

Г

Горна мощност на горелката за БГВ ......................................................................................................... 24
Горна мощност на горелката за отопление .............................................................................................. 24
Граница на защитата от замръзване......................................................................................................... 23

Д

Датчик на бойлера − свързване ................................................................................................................ 17
Деблокиране при повреда .......................................................................................................................... 20
Диаграма за ограничаването на максималната отоплителна мощност ................................................. 41
Диаграма на байпасния вентил ................................................................................................................. 43
Долна мощност на горелката за отопление .............................................................................................. 23
Допълнителна настройка на газовия вентил ............................................................................................ 38
Дължини на димоходните тръби CGG-2 (K) − напасване........................................................................ 39

Е

Електрическа схема CGG-2(K) .................................................................................................................. 59
Електрическа схема CGU-2(K) .................................................................................................................. 58
Електрическо свързване CGG-2 (K) .......................................................................................................... 16
Електрическо свързване CGU-2 (K) .......................................................................................................... 15

З

Защита на помпата при престой ................................................................................................................ 21
Звукоизолация ............................................................................................................................................ 10
Зимен режим ............................................................................................................................................... 21

И

Избор на помпено стъпало ........................................................................................................................ 42
Измерване на димните газове CGU-2 (K) / CGG-2 (K) ............................................................................. 40
Изхвърляне .................................................................................................................................................. 49
Изход A1 (230 V AC; 200 VA) ...................................................................................................................... 15
Инструкции за пускането в експлоатация ................................................................................................. 19
История на грешките .................................................................................................................................. 30

Указател на ключовите думи
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Указател на ключовите думи

К

Клапа за димните газове за CGU-2 (K) ..................................................................................................... 49
Клемна кутия ............................................................................................................................................... 14
Ключ за избор на температурата на водата за отопление ...................................................................... 20
Ключ за избор на температурата на топлата вода .................................................................................. 20
Конструктивна схема .................................................................................................................................... 9
Конструктивна схема CGG-2 (K) 18/24 ........................................................................................................ 8
Конструктивна схема CGU-2 (K) 18/24 ........................................................................................................ 7

Л

Летен режим ................................................................................................................................................ 21

М

Максимална температура на топлата вода .............................................................................................. 29
Максимално ограничение на температурата на подаващата линия на котелния кръг TV - макс. ....... 25
Минимална температура на котела TK − мин. ......................................................................................... 29
Монтаж в шкаф ........................................................................................................................................... 13
Монтажни размери ..................................................................................................................................... 10
Монтажни размери с бойлер ..................................................................................................................... 11

Н

Налягане на дюзите .................................................................................................................................... 36
Напасване на дължините на тръбите ....................................................................................................... 23
Настройка на вида газ ................................................................................................................................ 35
Ниво „СПЕЦ.“ .............................................................................................................................................. 23

О

Обозначения на котлите............................................................................................................................... 9
Открита и скрита инсталация .................................................................................................................... 12

П

Параметрируем вход E1 ............................................................................................................................. 27
Параметрируем изход A1 ........................................................................................................................... 28
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ЕС Декларация за съответствие с типа

Декларираме, че кондензният газов котел Wolf както и газовият отоплителен котел Wolf съответстват на типа 
съгласно описанието в удостоверението за типово изпитание и отговарят на валидните за тях изисквания на 
Директивата за газови уреди 90/396/ЕИО от 29.06.1990. 

EC-Declaration of Conformity to Type

We herewith declare, that Wolf-wall-mounted gas appliances as well as Wolf gas boilers correspond to the type 
described in the EC-Type Examination Certificate, and that they fulfill the valid requirements according to the Gas 
Appliance Directive 90/396/EEC dd. 1990/06/29. 

Déclaration de conformité au modèle type CE

Ci-joint, nous confirmons, que les chaudières murales à gaz Wolf et les chaudières a gaz Wolf sont conformes aux 
modèles type CE, et qu’elles correspondent aux exigences fondamentales en vigueur de la directive du 29-06-1990 
par rapport aux installations alimentées de gaz (90/396/CEE). 

Dichiarazione di conformita campione di costruzione − EG 

Con la presente dichiariamo che le nostre caldaie Murali a Gas Wolf e le caldaie a Gas Wolf corrispondono al e 
campioni di costruzione, come sono descritte nel certificato di collaudo EG "campione di costruzione" e che esse 
soddisfano le disposizioni in vigore nella normativa: 90/396/EWG apparecchiature a Gas. 

EG-konformiteitsverklaring
 

Hierbij verklaren wij dat de Wolf gaswandketels alsmede de Wolf atmosferische staande gasketels gelijkwaardig zijn 
aan het model, zoals omschreven in het EG-keuringscertificaat, en dat deze aan de van toepassing zijnde eisen van 
de EG-richtlijn 90/396/EWG (Gastoestellen) d. d. 29.06.90 voldoen. 

Declaración a la conformidad del tipo − CE 

Por la presente declaramos que las calderas murales Wolf al igual que las calderas atmosfericas a gas corresponden 
a la certificacion CE y cumplen la directiva de gas 90/396/CEE del 29.06.1990.

Wolf GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg


